
Pravidla přístupu k síti INTERNET 
ve STUDOVNĚ 

 Městské knihovny Benešov 
 

 

1. Internet mohou využívat návštěvníci Městské knihovny Benešov. 

2. Uživatelem Internetu  se může stát osoba  starší 15-ti let. 

3. Uživatelé musí zvládat základy práce s PC a nesmí nijak zasahovat do 

nainstalovaného operačního systému.Veškeré případné závady jsou 

povinni hlásit obsluze knihovny. 

4.Přístup na Internet  je poskytován ZDARMA s časovým omezením: 

   Čtenáři knihovny (po předložení platného čtenářského průkazu) 

na 60 minut, pokud není přítomen další zájemce, může se přístup 

na internet prodloužit pouze o 30 minut. 

   Anonymní návštěvníci  knihovny  mají umožněn přístup na 30 

minut.. 

5.  Tiskové výstupy jsou hrazeny dle platného ceníku MKB. 

6. Přístup na Internet je možné předem objednat na konkrétní den i 

hodinu. Pokud  se uchazeč nedostaví do 5 minut rezervovaného času, 

bude místo postoupeno případnému dalšímu zájemci. 

7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické 

dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky 

urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo 

podněcující k užívání drog.  

9.  Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s 

platnými právními předpisy ČR.  

10. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená 

platnými právními předpisy. 

11. Pokud uživatel poruší ustanovení těchto pravidel, bude mu přístup 

k Internetu ukončen.   

12. Ve studovně knihovny je zakázáno používat mobilní telefony. 

 

 
 
V Benešově  dne: 24.05.2018          
                                                               Mgr. Dana Vykouková 

                                                      ředitelka Městské knihovny Benešov                                                                               
 



         Pravidla  přístupu k síti Internet 

             v DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

       Městské knihovny Benešov 

                    
l. Služby Internetu mohou využívat  čtenáři dětského oddělení  

Městské  knihovny Benešov  zdarma, po předložení platného 

čtenářského průkazu,  avšak  nejdéle 30 min každý půjčovní den. 

 

             2. Uživatel musí ovládat základy práce na PC a  základní principy 

práce s počítačovou sítí Internet. Nesmí zasahovat do 

nainstalovaného operačního systému a případné závady    je povinen 

ihned hlásit obsluze knihovny. 

        

             3.Čtenáři dětského  oddělení nesmí navštěvovat stránky se závadným 

obsahem, které by mohly ohrozit jejich mravní vývoj -  stránky 

s erotickým a jinak  vulgárním obsahem,  včetně zákazu  "chatu". 

Zákaz se vztahuje i na stránky propagující případné násilí,  rasismus  

a  jiné společensky závadné ideologie. 

 

           4. Přístup na Internet je možné předem objednat 

           na konkrétní  den i hodinu. Doba prodlení je maximálně  

           10 min. 

 

      5. Pokud uživatel poruší ustanovení těchto  

           pravidel, bude mu  přístup  k Internetu ukončen. V   případě   

      opakovaného  porušování mu bude             bezplatný přístup  

      k Internetu zcela zakázán. 

 

 
V Benešově  dne: 24.05.2018          
                                                               Mgr. Dana Vykouková 

                                                      ředitelka Městské knihovny Benešov                                                                               
 

 

 


