Příloha Knihovního řádu KJM č. 4

Provozní řád pro využívání internetu v KJM
1. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem KJM a Provozním
řádem pro využívání internetu v KJM a řídit se jeho ustanoveními, respektovat
pokyny knihovníků, podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním
opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny, čtenářů, návštěvníků,
zaměstnanců a zabezpečování řádného chodu služeb.
2. Podle § 4, odst. 6 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný
přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné
knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno
limitování jejich dostupnosti.
3. Internet v Knihovně Jiřího Mahena je zpřístupněn bezplatně především jako
zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich
studijním účelům. KJM neumožňuje anonymní přístup.
4. Čtenáři automatizované knihovní sítě KJM mohou využívat s jedním průkazem
přístup k internetu na kterémkoliv pracovišti propojeným v této síti. Čtenáři
neautomatizované sítě poboček mohou využívat služeb pouze na pobočce, kde jim
byl vystaven papírový čtenářský průkaz. Čtenáři mohou služeb využívat pouze
v případě, že nemají vůči knihovně jakékoliv závazky. Neregistrovaný uživatel se
před každým využitím přístupu k internetu zaeviduje: poskytne své jméno, příjmení,
datum narození a číslo platného dokladu totožnosti (občanského průkazu,
cestovního pasu, řidičského průkazu) knihovníkovi, který tyto údaje ověří podle
předloženého dokladu totožnosti. Údaje nejsou ukládány do automatizovaného
knihovního systému a jsou evidovány jeden rok (tj. 365 dní od data zápisu) výhradně
jako důkazní materiál v případě zneužití přístupu na internet pro trestnou činnost.
Tyto údaje jsou průběžně automaticky po uplynutí lhůty 365 dnů likvidovány.
5. Děti do 15 let mohou přístup k internetu využít pouze v případě, že jsou
registrovány jako čtenáři knihovny a předloží písemný souhlas rodičů nebo
zákonných zástupců s přístupem k internetu. Přístup k internetu dětem do 15 let je
umožněn pouze v odděleních pro děti a mládež jednotlivých provozů nebo na PC dle
pokynů knihovníka. Přístup k internetu je umožněn případně jejich rodičům nebo
zákonným zástupcům jakožto doprovodu dětí.
6. Délka pobytu na internetu je dána počítačovou kapacitou pracoviště a momentální
situací na pracovišti – vyšším počtem zájemců o internet. Pro všechny uživatele je
minimální doba poskytnutí připojení v délce 30 minut. Čtenářům s platným
čtenářským průkazem a vyrovnanými závazky vůči KJM se automaticky tato doba
prodlužuje o dalších 30 minut. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované
dalším zájemcem, je možné dobu po dohodě s knihovníkem ještě prodloužit.
Neregistrovaným uživatelům je umožněn přístup k internetu 1x denně na jednom

pracovišti. Nečeká-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit ještě o 30 minut.
V případě zájmu o připojení musí neregistrovaný uživatel uvolnit místo dalšímu
zájemci. Další prodloužení není možné.
7. Neregistrovaným uživatelům je umožněn přístup k internetu na všech pobočkách
KJM a v detašovaném pracovišti ÚK Mahenově památníku, v Ústřední knihovně
pouze v Zákaznickém centru.
8. Čtenář s platnou registrací si může předem zarezervovat jedno místo, a to pouze
v ÚK v Zákaznickém centru u jednoho ze šesti PC s internetem a MS Office, a to
vždy nejpozději předcházející den do 19 hodin, v sobotu pouze do 13 hodin.
Rezervaci je možné učinit osobně, telefonicky (tel. 542532164) nebo prostřednictvím
e-mailu (informace@kjm.cz). Při žádosti o rezervaci musí registrovaný čtenář uvést
své celé jméno a číslo průkazky. Prodleva může být maximálně deset minut, potom
bude umožněn přístup dalšímu zájemci. V případě souběžného zájmu o využití
internetu má přednost objednaný uživatel.
9. Pravidelně každý čtvrtek bude v Zákaznickém centru ÚK z důvodu nutné údržby
PC techniky přístup k internetu v době od 8 do 10 hodin kapacitně omezen.
10. Zrakově postiženým uživatelům je přístup k internetu umožněn v Knihovně pro
nevidomé a slabozraké a v Hudební knihovně ÚK bez omezení.
11. Každý uživatel je povinen ovládat základy práce na počítači s operačním
systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet a je
zodpovědný za škody způsobené jím zanesenými PC viry.
12. Elektronickou poštu je možno používat pouze prostřednictvím veřejně
přístupných poštovních služeb.
13. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za poplatek dle
platného ceníku. Před zahájením tisku je třeba upozornit obsluhu. Přenos souborů je
dovolen na vlastní flash disky, a to pouze na vyhrazených PC.
14. U jednoho PC mohou pracovat maximálně dva uživatelé, umožňují-li to provozní
podmínky, v Zákaznickém centru pouze jeden.
15. KJM neodpovídá za obsah informací, za rychlost a kvalitu spojení a nenese
odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
16. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu
s právními a morálními normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky
s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky
propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
17. Provoz internetu může být monitorován a k některým stránkám může být
zamezen přístup.
18. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené
z internetu, měnit nastavení konfigurací Windows, Internet Explorer, MS Office či
jiného programového vybavení. Mimo vyhrazená místa je zakázáno připojovat do PC

jakákoli vlastní zařízení (flash disky, mobilní telefony, tablety, přehrávače apod.). Při
použití těchto zařízení nenese KJM odpovědnost za případné poškození HW
a SW.
19. Žádný uživatel nesmí vykonávat činnost, která by poškodila provoz PC, periférii
nebo síť, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC. Přístup
k internetu nesmí být zneužit pro jakoukoli reklamní nebo komerční činnost.
Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům
uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost.
20. U PC není dovolena konzumace jídla a pití a je zakázáno telefonovat.
21. Na všech PC je zakázáno hraní her s násilnou a hazardní tematikou. Hraní
počítačových her je možné pouze na vyhrazených PC v Ústřední knihovně, a to po
dobu 60 minut bez možnosti prodloužení.
22. Žádný uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat, musí
respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými
právními předpisy.
23. Do KJM nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod
vlivem omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající
hygienické normy, ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců KJM.
24. Všichni uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat
základní etické normy.
25. V případě porušení Knihovního řádu KJM či Provozního řádu pro využívání
internetu v KJM, který je nedílnou součástí KŘ, bude uživateli přístup k internetu
ukončen. V případě opakovaného porušování bude uživateli zamezen přístup
k internetu a na základě ustanovení 6.3.1 KŘ bude uživatel zbaven práva využívat
služeb internetu ve všech provozech knihovny. Ostatní jeho práva jako uživatele
knihovny tím nejsou dotčena. V případě jakýchkoliv škod, které vzniknou knihovně
nedodržením Knihovního řádu KJM i Provozního řádu pro využívání internetu v KJM,
budou tyto uhrazeny uživatelem.

