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ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, ПРАВИМА И ОДГОВОРНОСТИМА
ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, МРЕЖЕ,
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ И ИНТЕРНЕТА
У МАТИЧНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Матична библиотека „Светозар Марковић“ (у даљем тексту: Библиотека) нуди
својим члановима могућност бесплатног приступа интернету са циљем информисања,
претраживања и учења. Циљ ове услуге је да се олакша потрага за информацијама које су
доступне на интернету. У том циљу су у Интернет читаоници, у Одељењима (Научно,
Позајмно одељење за одрасле и Позајмо одељење за децу) постављени рачунари који
корисницима омогућавају приступ електронским садржајима на интернету.
Интернет услуга коју пружа Библиотека намењена је искључиво ради приступа
садржајима који у интелектуалном, професионалном и културном смислу помажу развој
појединца. Коришћење интернета за приказивање садржаја који су непристојни,
увредљиви или подстичу на расну, етничку нетрпељивост је најстрожије забрањено.
Уколико се коришћење интернета користи за друге садржаје који нису у складу са
циљевима Библиотеке, кориснику ће се ускратити коришћење услуга.
Корисници ће бити упознати са правилним коришћењем библиотечке опреме.
Корисницима ће по потреби бити пружена основна упутства у коришћењу интернета. У
пружању информација/претраживања на интернету, уколико то траже корисници
Библиотеке могу учествовати и радници Библиотеке.
Корисници су дужни да одговорно користе рачунарску опрему Библиотеке.
У случају оштећења или квара опреме корисници су дужни да у најкраћем року о
томе обавесте радника Библиотеке.
Непридржавањем правила корисници губе право на приступ интернету у
библиотеци.

Правила за кориснике
















Приступ интернету није временски ограничен;
Услуга штампања, нарезивања на диск, скенирања и фотокопирања се наплаћује по
важећем ценовнику.
Само чланови Библиотеке могу користити интернет.
Компјутери који су намењени за коришћење интернета, могу се једино, и
искључиво користити за проналажење и приступ садржајима који у
интелектуалном, професионалном и културном смислу помажу развој појединца;
На компјутерима у којима су конфигурисани одређени програми не може се ништа
додати, избрисати, нити променити.
У просторијама у којима се користи интернет влада мир и тишина.
Корисници до 14 година старости интернет услуге користе на Дечијем одељењу.
Библиотека није одговорна за информације којима приступају корисници.
Уколико корисник жели да пребаци датотеку-е на тврди диск, флеш меморије, и
друге носаче информација, потребно је да исти прође кроз антивирус контролу.
Корисник је обавезан да прочита информације које се тичу ауторских права које
користи на интернету, и када преузима датотеке да поштује Закон о интелектуалној
својини.
Приликом коришћења e-mail налога, поруке приватне садржине су величине до 5
МБ.
Приликом коришћења е-маил налога, не слати поруке увредљивог и непристојног
садржаја.
Особље Библиотеке задржава право да кориснике прекине у раду на компјутеру,
уколико сматрају да нису у складу са принципима Библиотеке.

Није дозвољено
•
•
•
•
•

•

Покушај мењања, оштећивања, саботирања или злоупотребе системског
софтвера или хардверских конфигурација и компјутерске опреме.
Ниједан корисник не сме користити интернет у сврху намерног ширења вируса,
интернет црва, тројанаца или другог програмског кода дизајнираног да омета,
онемогућава и неауторизовано мења мрежу и системе.
Покушај улажења у приватне фајлове или ауторизоване ресурсе.
Лажно представљање у комуникацији (коришћење туђих лозинки, налога,
чланских карти или неовлашћена употреба имена Матичне библиотеке
„Светозар Марковић“).
Гледање, коришћење и дистрибуција порнографског, расистичког,
сексистичког, претећег садржаја, као и садржаја који се косе са моралним и
етичким принципима Библиотеке, који су на било који начин увредљиви,
непристојни или подстичу на насиље, најстрожије је забрањено. Материјал се
дефинише као визуелни, текстуални или аудио фајл, страница.
Коришћење библиотечког система у комерцијалне сврхе, као и слање
циркуларних обавештења великом броју прималаца.

•
•
•
•
•

Наношење штете, угрожавање или на било који начин компромитовање
библиотечке опреме, софтвера и система у целини, као и покушај угрожавања
приватности података.
Због велике фреквенције није дозвољено играње игара.
Није дозвољен download софтвера на библиотечке компјутере (download
информације је дозвољен, али га обавља библиотекар на претходно прегледане
медије).
Није дозвољена употреба личних дискова, флопија и флеш меморије без
претходне консултације са библиотекаром.
Све активности које крше или наводе на кршење Устава и закона Републике
Србије.

Запослени у библиотеци имају дискреционо право деловања и спровођења истраге
ради спречевања кршења наведених правила коришћења и заштите система у целини;
Кршење Правилника и процедура повлачи одговарајуће консеквенце (привремена
или трајна забрана коришћења библиотечких компјутера, губитак чланства, судски
поступак), а начињена материјална штета се новчано надокнађује.
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