Biblioteca Raională „V. Alecsandri”, Telenești
Politici de utilizare a Internetului
1. Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru oferirea accesului gratuit și nondiscriminator la
internet fiecărui cetățean.
2. Biblioteca asigură securitatea utilizatorilor de internet și le creează condiții adecvate,
corespunzătoare normelor și legislației în vigoare.
3. Biblioteca va presta o gamă largă de servicii calitative de utilizare a internetului, care vor contribui
progresiv la îmbunătățirea calității vieții oamenilor și la dezvoltarea durabilă a comunității.
4. Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru formarea unor utilizatori cu un înalt spirit civic, care
vor respecta legislația și politicile de utilizare a internetului în locuri publice;
5. Vizitatorii noștri sunt persoane respectabile și manifestă un comportament deontologic, accesează
numai site-uri onorabile, și respectă normele de proprietate intelectuală (folosesc programe
licențiate și respectă legile copyright).
6. Utilizatorii bibliotecii promovează un mod sănătos de viață fără, droguri, tutun, alcool în incinta și în
apropierea imediată a bibliotecii.
7. Utilizatorii au o atitudine pozitivă față de animalele de companie și le lăsa în condiții onorabile acasă
atunci când ei vin la bibliotecă.
8. Utilizatorii conștientizează pe deplin necesitatea respectării cadrului legal la folosirea axiologică a
infrastructurii, mobilierului, echipamentului și beneficiilor oferite de bibliotecă.
9. Biblioteca va stimula utilizatorii care vor respecta politicile de utilizare a internetului în bibliotecă
prin:
 Promovarea exemplelor de utilizare eficientă a internetului pe blogul bibliotecii și în mass
media locală;
 Organizarea pentru utilizatorii activi a diferitor activități de exprimare a recunoștinței;
 Oferirea diplomelor de mențiune, de excelență pentru utilizarea adecvată a internetului;
 Oferirea bonusurilor suplimentare de utilizare a TIC și a Internetului;
 Acordarea de facilități, privilegii în utilizarea altor servicii prestate de bibliotecă (reduceri la
imprimare, copiere, consultanță complementară etc.);
 Delegarea responsabilităților de a dezvolta și de a conduce diverse activități de schimb de
experiență în utilizarea eficientă a internetului;
 Delegarea responsabilităților de liderism în dezvoltarea și conducerea unor activități sau
chiar servicii din cadrul bibliotecii;
10. Biblioteca va manifesta intransigență față de utilizatorii care, cu bună știință, vor încălca normele de
conduită în utilizarea internetului în bibliotecă prin:
 Avertizarea verbală sau în scris asupra devierilor de la politicile de utilizare a internetului în
bibliotecă;
 Limitarea accesului la echipamentul electronic al bibliotecii pentru o anumită perioadă de
timp;



Activități, discuții formative pentru prevenirea violării ulterioare a politicilor de utilizare a
internetului;
 Rambursarea prejudiciilor cauzate de deteriorarea echipamentului electronic;
 Avertizarea operativă a instituțiilor de resort (poliția, procuratura, instituțiile de protecție a
copiilor, serviciile de pompieri, serviciile de geniști, etc.) în cazul identificării tendințelor de
utilizare a internetului în scopuri ce pot aduce grave prejudicii vieții, securității, sănătății altor
oameni și în mod special a copiilor;
11. Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru dezvoltarea progresivă a politicilor de utilizare a
internetului spre beneficiul tuturor cetățenilor.
Vă mulțumim!

