
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Comunale Gura Ialomiței

REGULAMENT BIBLIONET

Art. 1 - Serviciul de Calculatoare cu Internet pentru public, din cadrul

programului BIBLIONET, oferă în mod gratuit:

- informare și documentare în rețeaua Internet;

- inițiere și asistare tehnică de specialitate pentru începători;

- inițiere și asistență de specialitate în orientarea utilizatorilor pentru

accesarea motoarelor de căutare;

- oportunităților on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite virtuale în

biblioteci și muzee, divertisment;

- Catalogul online Zona-Biblio : http://gura-ialomitei.zona-biblio.ro

Facebook - https://www.facebook.com/biblioteca.guraialomitei

 Art. 2 - al Biblioteca Comunale Gura Ialomiței dispune de 4

calculatoare cu acces gratuit la Internet, aflate la dispoziția utilizatorilor,

e-mail: bibliotecagurail@yahoo.com , https://www.facebook.com/biblioteca.guraialomitei

Art. 3

 Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face în baza Fișei

contract de împrumut ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă. În urma

încheierii acestei fișe contract, se eliberează Permisul de intrare.

 Copiii pana la 14 ani pot fi înscriși ca utilizatori numai în prezența unuia din

părinți sau tutori legali;

Art. 4 - Utilizatorii se pot programa pentru accesul la calculatoare cu minim 24

de ore înainte;

Art. 5 – Ținând cont de numărul utilizatorilor, bibliotecarul iși rezervă dreptul

de a restricționa accesul unui utilizator la o singură utilizare pe săptamână,

pentru a satisface cererile deja existente;
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Art. 6 - Durata unei accesări a calculatorului poate varia între 30 min. și 1 ora,

în funcție de cererile existente;

Art. 7 - Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de utilizator al calculatorului,

acestea fiind partajate tocmai pentru a nu se instala programe sau jocuri ce pot

virusa sau deteriora calculatorul;

Art. 8 - Scanarea și/sau listarea unor documente de biblioteca se face numai de

către bibliotecar, la solicitarea utilizatorului;

Art. 9 - Pe internet vor fi accesate doar site-urile cu caracter informativ și

cultural - educativ. Nu vor fi accesate site-uri care atentează la morală sau au

caracter secret;

Art. 10 - Utilizatorii trebuie sa permită bibliotecarului controlul asupra a ceea ce

accesează pe internet, pentru a depista accesările interzise în articolul

precedent;

Art. 11 - Utilizatorii au posibilitatea de a-și tranfera informația culeasă de pe

internet pe CD sau stick, sau să o trimită pe o adresa de e-mail ( la care sa aibă

acces ulterior) la expirarea timpului de lucru, deoarece aceasta nu va putea fi

salvată în calculator;

Art. 12 - Folosirea CD-urilor sau stick-urilor se face numai cu aprobarea

bibliotecarului;

Art. 13 - În cazul constatării unor nereguli În functionarea calculatorului,

utilizatorii vor anunța personalul bibliotecii;

Art. 14 - Utilizatorii au obligația de a avea o atitudine civilizată, ținută

vestimentară care să corespundă normelor de igienă, să respecte activitățile de

lectură și studiu, să păstreze linistea, ordinea și curățenia în bibliotecă;

Art. 15 - Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente ale

calculatoarelor se sancționeaza prin recuperarea fizică a unor componente

identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 3 ori pretul componentei



respective;

Art. 16 - Incălcarea prezentului regulament se sancționeaza cu suspendarea

temporara sau definitiva a Permisului de intrare;

REGULAMENT PENTRU UTILIZATORI

Art. 1 – Biblioteca Comunală Gura Ialomiței, bibliotecă de drept

public cu profil enciclopedic, asigură egalitatea la informatii și la documentele

necesare informării tuturor utilizatorilor ei, fără deosebire de statut social ori

economic, vârstă, aparteneță politică, religioasă sau etnică, prin urmatoarele

servicii pentru public;

Art. 2. - Pot beneficia de serviciile Bibliotecii  Comunale Gura Ialomiței după

cum urmează:

Art. 3. - Folosirea individuala a serviciilor de biblioteca se face in baza FIȘEI

CONTRACT DE ÎMPRUMUT ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă.

Semnarea FIȘEI CONTRACT constituie actul juridic, prin care utilizatorul iși

asumă răspunderile morale, materiale și penale, după caz, privind folosirea,

păstrarea și restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate și

consultate, precum și folosirea celorlaltor bunuri materiale din bibliotecă și

respectarea prezentului Regulament;

Art. 4. - Împrumutul la domiciliu se face numai de titularul PERMISULUI DE

INTRARE cu obligativitatea prezentării și a actului de identitate;

Art. 5. - Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu maximum 3 documente

de bibliotecă din secțiile de imprumut de la sediul central și filială;

Art. 6. - Accesul în sălile bibliotecii este admis numai în baza PERMISULUI

DE INTRARE si a actului de identitate, care se depun la bibliotecar;

Art. 7. - La schimbarea domiciliului, a locului de muncă si a actelor de

identitate, utilizatorul este obligat să comunice în timp de 10 zile;

Art. 8. - Accesul în sălile bibliotecii, cu mape, sacose, serviete este interzis.



Acestea se depun în locurile special amenajate;

Art. 9. - Utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului controlul

asupra sa la ieșirea din secțiile de acces al publicului, pentru a depista

eventualele sustrageri de documente de bibliotecă;

Art. 10. - Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, ținuta

vestimentară care să corespundă normelor de igienă, să respecte

activitatea de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia

în bibliotecă;

Art. 11. - Se interzice:

Art. 12. - Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de

biblioteca de către utilizatori, se sanctionează prin recuperarea fizică a

unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a

documentelor actualizata cu aplicarea coeficientului de inflație la zi,

la care se adaugă o suma echivalentă cu de pana la 5 ori față de prețul

astfel calculat. Pentru utilizatorii minori sau pentru elevi și studenți,

despăgubirile vor fi suportate de către giranți, ca semnatari ai

contractelor de utilizatori principali;

Art. 13. - Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă

imprumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume

aplicate gradual, pentru fiecare document, în funcție de durata

întârzierii și de eventualul caracter de recidivă al faptei, pana la 50%

din valoarea de inventar actualizată cu aplicarea coeficientului de

inflație la zi sau prin suspendarea PERMISULUI DE INTRARE pe

anumite perioade;

Art. 14. - Serviciile oferite utilizatorilor Bibliotecii Comunale Gura Ialomiței pot fi anulate în 
urmatoarele cazuri; furt, tentativă de furt, nerespectarea prezentului Regulament;

Art. 15. - Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu

prevederile Legii bibliotecilor nr. 334 din 2002 republicată;


