PRZYKŁADOWA INFORMACJA DLA CZYTELNIKA
[odcinek 3: Niezbędnik bibliotekarza]
Drogi Użytkowniku! Droga Użytkowniczko!
Biblioteka oddaje Wam do użytku tablety wraz ze starannie wybranymi aplikacjami, które pomogą Wam
poznać zasoby Internetu i dzielić się Waszymi treściami poprzez sieć.
Wszystkie aplikacje mają swoje regulaminy, z którymi powinniście się zapoznać i przestrzegać zapisanych
w nich zasad.
Ze swojej strony Biblioteka apeluje o stosowanie się do poniższych reguł korzystania z tabletów i aplikacji.
1. Jeżeli nie macie 13 lat możecie korzystać z tabletów tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Korzystacie z tabletów i Internetu na własną odpowiedzialność.
3. Bądźcie uczciwi i fair wobec innych. Nie oszukujcie i nie podszywajcie się pod inną osobę. Nie
obrażajcie innych użytkowników. Nie zamieszczajcie w Internecie treści niedozwolonych.
4. Przede wszystkim zabronione jest zamieszczanie w Sieci:


obrazów przemocy,



pornografii,



treści obrażających lub oczerniających innych,



treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,



wizerunku osoby, jeżeli nie macie jej zgody,



danych osobowych innych osób,



reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,



cudzych utworów: filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne
legalnie / na wolnej licencji.

Jeżeli chcecie wykorzystać cudzą twórczość aby podzielić się nią w Sieci bądź stworzyć na jej bazie coś
nowego, to sięgajcie po treści legalne, nie objęte prawami autorskimi lub dostępne na wolnej licencji.
Można je znaleźć na przykład przez search.creativecommons.org, na stronach www.creativecommons.pl,
www.legalnakultura.pl. Często też wystarczy po prostu poprosić autora o zgodę na wykorzystanie
konkretnego wpisu lub zdjęcia.
Jeżeli chcecie aby inni mogli korzystać z Waszej twórczości, to wyraźnie to zaznaczcie na Waszym materiale
lub wybierzcie jedną z wolnych licencji: www.creativecommons.pl.
Nie wykorzystujcie swoich kont w aplikacjach do wysyłania spamu. Nie możecie masowo zakładać kont
użytkownika ani podszywać się pod inne osoby lub blokować konta innych użytkowników aplikacji.
Pamiętajcie, że jeżeli Biblioteka poniesie szkodę z Waszego powodu, to zwróci się do Was o jej naprawienie.
Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest elementem Programu Rozwoju Bibliotek, który od 2009 roku realizuje Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
Ten materiał edukacyjny dostępny jest na licencji Creative Commons CC BY-SA 3.0 Polska. Pełna treść licencji znajduje się na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

