OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA BIBLIOTEKI I TABLET MASTERA
-FRAGMENT OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[odcinek 3: Niezbędnik bibliotekarza]
Działając w imieniu Biblioteki [X] niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Projektu
„Tablety w Twojej Bibliotece” i akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń, a w szczególności:

1. BIBLIOTEKA WYRAŻA WOLĘ SPEŁNIENIA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:


bezpłatnego udostępniania użytkownikom biblioteki (w tym jej filii) Sprzętu otrzymanego od FRSI
wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu;



odbioru, zabezpieczenia i przyjęcia Sprzętu dostarczonego w ramach Projektu, jak również
późniejszego jego należytego przechowywania oraz sprawowania nad nim pieczy, w tym
utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na jego wykorzystanie w celu
realizacji założeń Projektu;



wprowadzenia dostarczonego Sprzętu na swój stan inwentarzowy;



zapewnienia, nie później niż do dnia 30 stycznia 2015 roku, dostępu bezprzewodowego Wi-Fi do
połączenia internetowego o szybkości pobierania nie mniejszej niż 2 Mbit/s;



w razie utraty Sprzętu, podjęcia stosownych działań w ramach polisy ubezpieczeniowej zapewnionej
w ramach Projektu;



stworzenia regulaminu użytkowania tabletów zgodnie z założeniami, które będą udostępnione przez
FRSI na www.biblioteki.org oraz udostępnienia go użytkownikom biblioteki;



stałej promocji usług związanych z dostępnością tabletów w bibliotece;



wzięcia udziału w ankiecie online, którą w marcu 2015 roku przeprowadzi FRSI;



w przypadku likwidacji Biblioteki – zapewnienia przekazania Sprzętu otrzymanego od FRSI innemu
podmiotowi zajmującemu się na terenie Gminy/Miasta podobną działalnością oraz przejęcia
zobowiązań Biblioteki.



przestrzegania zasad i wytycznych korzystania z aplikacji, które zostaną wskazane przez FRSI w
założeniach do regulaminu korzystania z tabletów oraz przekazywać je użytkownikom.

2. BIBLIOTEKA

WYZNACZYŁA PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI LUB FILII DO

PEŁNIENIA FUNKCJI TABLET MASTERA, którym jest [X].

TABLET MASTER – ZADANIA:


koordynuje działania związane z udostępnianiem tabletów w bibliotece, w tym planuje ich
wykorzystanie przez poszczególne placówki;



wprowadza regulamin korzystania z tabletów przez użytkowników biblioteki na podstawie założeń
udostępnionych przez FRSI;



szkoli z obsługi tabletów i na bieżąco wspiera innych pracowników biblioteki, w tym w szczególności
pracowników filii;



zna
scenariusze
zajęć
z
tabletami
udostępnione
przez
FRSI
o nich innych pracowników biblioteki, w tym w szczególności pracowników filii;



prowadzi zajęcia z tabletami według scenariuszy udostępnionych przez FRSI;



jest obecny przy instalacji tabletów wraz z akcesoriami;



bierze udział w webinariach organizowanych przez FRSI lub zapoznaje się z ich zapisem oraz
pozostaje w bieżącym kontakcie z FRSI;



dba o odpowiednie zabezpieczenie tabletów i ich ewentualne naprawy.

i

informuje

TABLET MASTER – UPRAWNIENIA:


akceptuje i dokonuje aktualizacji aplikacji w tabletach;



jest w posiadaniu hasła umożliwiającego zarządzanie tabletami (Apple ID);



dokonuje zakupu, instalacji i kasowania aplikacji;



dysponuje tabletem poza biblioteką;



przywraca tablet do stanu sprzed użyczenia użytkownikom.

TABLET MASTER – UDZIAŁ W SZKOLENIACH


W lutym i marcu zostaną przeprowadzone trzy godzinne webinaria – obowiązkowe dla Tablet
Mastera. Jeśli Tablet Master nie będzie mógł wziąć w nich udziału, jest zobowiązany do zapoznania
się z ich zapisem udostępnionym przez FRSI na portalu www.biblioteki.org.



weźmie udział w szkoleniach stacjonarnych dla Tablet Masterów (a także innych pracowników
merytorycznych bibliotek biorących udział w Projekcie).

Ponadto, zapewniam, ze otrzymany na podstawie umowy darowizny sprzęt zostanie wykorzystany
do realizacji celów Projektu „Tablety w Bibliotece”.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
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