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INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA SERVICIULUI DE INTERNET ÎN REȚEAUA
BIBLIOTECILOR PUBLICE MUNICIPALE

■ Rețeaua Bibliotecilor Publice Municipale oferă servicii de acces la Internet prin
intermediul calculatoarelor din biblioteci și prin conexiune wifi.
■ Pentru a avea acces la Internet este nevoie de numărul dumneavoastră de cititor
și de parolă, care vă sunt furnizate atunci când vă înregistrați în calitate de cititor.
■ Dacă doriți să folosiți conexiunea wifi trebuie să vă conectați la rețeaua
BiblioMadrid cu numărul dumneavoastră de cititor și cu parola.
■ Dacă doriți să folosiți calculatoarele bibliotecii, va trebui să obțineți și parola
specială a acestui serviciu pe care o puteți obține din Fișa dumneavoastră
personală din catalog (OPAC).
■ Calculatoarele puse la dispoziția cititorilor sunt echipate cu programe de birou.
Nu există posibilitatea de a se printa direct de la acestea, dar puteți încărca
materialele într-o memorie externă pentru a le imprima la fotocopiatoare (numai
pentru documente în PDF)

NORME PENTRU FOLOSIREA CALCULATOARELOR ȘI A SERVICIULUI DE INTERNET

■ În cazul în care toate calculatoarele sunt ocupate mergeți la biroul bibliotecarilor
pentru a solicita accesul la calculatoare. Trebuie să prezentați permisul de acces
în bibliotecă.
■ Cititorii cu carnet pentru copii pot folosi doar calculatoarele situate în sala pentru
copii/adolescenți (reamintim că toţi copiii sub 8 ani trebuie să fie însoțiți de un adult).
Cititorii cu carnet pentru adulți, dar minori ca vârstă, vor avea acces la toate
calculatoarele bibliotecii. Cititorii adulţi pot folosi toate calculatoarele bibliotecii,
mai puțin cele situate în sala pentru copii/adolescenți.
■

Toți cititorii minori (sub 18 ani), vor trebui să prezinte, pentru a putea folosi

calculatoarele, o aprobare semnată de unul din părinții lor sau de tutorele lor legal.
■

Nu va putea folosi serviciul mai sus amintit cine are permisul de acces în

bibliotecă blocat din următoarele motive: împrumuturi de cărți și reviste pentru care
termenul limită de returnare a fost depășit, permis suspendat sau expirat.
■ Terminalele trebuie folosite numai de către o singură persoană.
■ Primăria Madridului aplică în toate facilitățile de acest gen o politică de filtrare a
conținutului pentru a se evita accesul la pagini care incită la violență, pornografie etc.
■ În caz de utilizare necorespunzătoare a serviciului de Internet, biblioteca va
putea anula sesiunea, cititorul nemaiputând să-l folosească în timpul acelei zilei.
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CUM SĂ FOLOSIM CALCULATOARELE

■ Prima dată când doriți să utilizați calculatoarele bibliotecii, va trebui să mergeți la
locurile cu acces la catalogul online (OPAC) și să intrați în Fişa personală, utilizând
numărul dvs. de cititor și parola.
Accesați linkul Mi Biblioteca (Biblioteca mea) și acolo veți găsi parola pentru
acces pe Internet. Aveți în vedere că este importantă diferența dintre literele mici și
mari.
Această parolă este primită automat și se schimbă atunci când modificați parola de
cititor cu care intrați în catalog.
■ Îndreptați-vă spre oricare aparat liber – sau spre cel ce va fost indicat la biroul
bibliotecarilor dacă toate sunt ocupate – și introduceți numărul dumneavoastră de
cititor (dacă nu are 9 cifre, completați-l cu zerouri înainte) și parola de acces pe
internet. Citiți și acceptați normele de folosire care apar pe pagina de întâmpinare.
■ Amintiți-vă că trebuie să încărcați fișierele cu care lucrați într-o memorie externă
înainte de a încheia sesiunea. În caz contrar, le veți pierde şi nu vor mai putea fi
recuperate.
■ Vă reamintim că biblioteca va putea rezerva locuri pentru a oferi cursuri de
formare a utilizatorilor, anunțându-se dinainte zilele și orele când vor avea loc. În
cazul în care sunt rezervări la calculatoare se va comunica utilizatorilor pentru ca
aceştia să fie îndreptaţi spre alte calculatoare.

PROGRAM DE LUCRU
General: de luni până vineri, de la 8:30 la 20:50
(Serviciul de împrumut se încheie 10 minute înainte de închiderea bibliotecii)
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