
REGULAMIN 

 Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej  
 

 
1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest czynne w godzinach pracy Biblioteki. 

 

2. Komputery służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania   

zainstalowanych w nich programów edukacyjnych . 

 

3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich tylko do celów naukowych  

i studiów dydaktycznych. 

 

4. Z komputera mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki : nauczyciele, studenci, 

uczniowie szkoły średniej  - BEZPŁATNIE -  w godzinach pracy Biblioteki.  

 

5. Komputery w ICIM-ie nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania i umieszczania informacji  

o treści obrażającej uczucia innych. Nie służą też do gier i zabaw. 

 

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów 

i dokonywania zmian w oprogramowaniu. 

 

7. Dyżurny nauczyciel bibliotekarz służy pomocą w obsłudze zainstalowanych programów. 

 

8. Każda osoba chcąca skorzystać z komputera powinna zostawić kartę biblioteczną u dyżurnego 

bibliotekarza, bądź legitymację uczniowska, studencką, nauczycielską względnie inny dokument 

stwierdzający tożsamość. 

Osoba, która nie jest zapisana do Wypożyczalni PBW w Kielcach Filia w Starachowicach, przed 

przystąpieniem do korzystania z ICIM-u zobowiązana jest wypełnić odpowiedni druk, dostępny  

u dyżurującego bibliotekarza. 

 

9. Dane osobowe czytelników :  

 Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie do Biblioteki jest Dyrektor 

Pedagogicznej Biblioteki w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielce. 

 Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym : 

udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu, 

korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, a także 

prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych. 

 

10. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedna osobę przez godzinę (1 sesja 

wyszukiwawcza). Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie 

oczekującej na dostęp do komputera. 

 

11. Korzystanie z drukarki, kopiarki i skanera jest możliwe po uprzednim poinformowaniu dyżurnego 

nauczyciela bibliotekarza.  

 

12. W celu ochrony przed wirusami zabrania się  samowolnego korzystania z własnych nośników 

 

13. Za wydrukowanie 1 strony formatu A 4 pobiera się opłatę 0,30 zł.  

 

.  

 

        

 


