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Mikroteka aretoan eta behe solairuko areto nagusian Internet erabiltzeko kokatutako postuen funtzionamendua eta erabilera arautzeko helburua dute arau hauek. Araudi honek 

liburutegiko erabiltzaile guztien eskura egon behar du beti. Zerbitzua erabili nahi duten erabiltzaileek derrigorrez bete beharko dute dokumentu honetan ezartzen dena.  

 

 

Liburutegiak Internet erabiltzeko sarbide askea eta doakoa eskaintzen dio erabiltzaileari, eta horretarako liburutegiko edo Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko erabiltzaile 

txartela eduki behar da. Salbuespena dira iragaitzazko pertsonak, zeinek nortasuna egiaztatzeko dokumentu ofizial bat aurkeztu beharko baitute. 

 

Adin nagusikoek erabili ahalko dute zerbitzu hau. 

 

Ordenagailuaren erabilpena indibiduala da; hala ere Internet kontsulta-saio batean bi pertsonek parte hartu ahalko dute aldi berean, betiere gainerako erabiltzaileen pribatutasuna 

errespetatzen badute eta beren portaerak zerbitzuaren ordenan eragina ez badu. 

 

Erabiltzailearen izena eta sartzeko pasa-hitza erabilera pertsonalekoak eta besterenezinak dira. Pasa-hitzak beste hirugarrenei eman dizkienei edo pasa-hitza horiek erabiltzen 

dituenari zigorra jarri ahal zaie. 

 

Interneterako sarbidea duten ordenagailuek hilabetean 25 saio. Bakoitza ordu bateko iraupenarekin. 

 

Liburutegiak Interneterako sarbidea duten 24 ordenagailu ditu, eta ondoko prestazioak dituzte: 

 

o (www) Word Wide Webean zehar nabigatzea. 

o Posta elektronikoa erabiltzea erabiltzailearen doako kontuez baliatuz. 

o Ofimatika tresnak ( Microsoft Office softwarea). 

o Kontsultatutako informazioa grabatzea / inprimatzea (inprimatuz gero, erabiltzaileak legez ezarritako tasak  ordainduko ditu). 

 

Ordenagailua soilik liburutegiaren erabilera zilegientzat erabiliko da, jabetza intelektualari, copyright-ari eta lizentziei buruz indarrean dagoen araudia errespetatuz. Ezingo da 

txateatu, ez Messenger erabili, jokatu ezta eduki pornografikoa, indarkeriazkoa edo xenofoboa duten orrialdeetan sartu ere, ezta giza-eskubideen, haurren aurkako edo hirugarrenen 

sentsibilitatearen aurkako informazioa bidali ere, ezta bidegabetzat edo penaltzat jo litekeen beste erabilera bat ere. 

 

“Liburutegiek eta informazio zerbitzuek Internet erabiltzeko eskaintzen duten sarbide askeak askatasuna, oparotasuna eta 

garapena lortzen laguntzen diete komunitateei eta gizabanakoei. Liburutegiak eta informazio zerbitzuak oinarrizko sarbideak dira 

Interneten edukia eskuratu ahal izateko. Batzuentzat erosotasuna eta laguntza eskaintzen dituzte; beste batzuentzat, berriz, 

eskura daukaten sarbide bakarrak dira. Bitartekoetan, teknologian eta prestakuntzan dauden aldeek sortzen duten mugak 

gainditzeko baliabide bat dira”. 

 

IFLAren Interneti buruzko Agiria. 2002 
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Erabiltzaileek ez dute saiatu behar beren ekipoak berrabiarazten edo itzaltzen. Edozein arazo gertatuz gero, liburutegiko langileekin kontsultatu behar da. 

 

Errespeta itzazu ekipoak. Debekatuta dago ordenagailuen konfigurazioan aldaketak egitea baita sistemaren artxiboak edo programak aldatzea ere. Norberaren programak instalatzea 

ere debekatuta dago. 

 

Interneten ibiltzeko ekipoak erabiltzen dituen pertsonak oinarrizko ezagutzak eduki behar ditu ekipo horiek erabiltzeko. Liburutegiko langileen funtzioa laguntza eta orientazioa 

ematea besterik ez da. 

 

Artxiboak edo informazioa gordetzeko behar diren euskarri guztiak (CD-ROM, USB memoriak , eta abar) erabiltzaileak jarri beharko ditu. Liburutegiak ez du horretarako euskarririk 

salduko ezta hornituko ere. 

 

Zerbait inprimatu behar baduzu, aurretik bistaratzeaz bitartez segurtatu ezazu zenbat orrialde dituen dokumentuak inprimatzea baieztatu aurretik eta jakin ezazu zein tarifa ezarri 

diren zerbitzu horretarako. 

 

Erabiltzaileei jakinarazten zaie ordenagailuan grabatzen duten informazioa desagertu egingo dela saioa amaitzean eta segurtasun-dispositiboa aktibatzean. 

 

Soinu materiala erabiltzeko derrigorrezkoa da aurikularrak erabiltzea.  

 

Internet erabiltzeko postuen bitartez berreskuratu, lortu edo erabiltzaileei bidali ahal zaien informazioa ez da Liburutegiaren ardura izango inolaz ere. 

 

Liburutegiak saioak edozein momentutan eteteko eskubidea dauka, baita zerbitzua moztekoa ere. 

 

Arau hauetako bat betetzen ez bada, ordenagailuak erabiltzeko eskubidea kentzeko eskumena izango du Liburutegiak. Zigorrak baremo honen arabera ezarriko dira: 

 

o Falta oso larritzat joko da ordenagailua suntsitzea edo hondatzea. Etenaldi mugagabeaz gain, erabiltzaileak ezaugarri bereko beste ordenagailu baten hornidura egin 

beharko du. Neurri hau hartzea eta gauzatzea Irungo Udalaren ardura izango da. 

 

o Falta larritzat joko da ordenagailua manipulatzea edo kanpoko programak instalatzea, jabetza intelektualean, copyright-ean eta lizentzietan eragina izan ahal duten 

erabilerak, baita eduki pornografikoa, indarkeriazkoa edo xenofoboa duten orrialdeetan sartzea ere. Falta horrek sei hilabeteko etenaldia ekarriko du zerbitzuaren 

erabileran. 

 

o Falta arintzat joko da ekipoak era desegokian erabiltzea edo liburutegiaren lasaitasunean edo ordenan eragina duten jarrerak. Hasiera batean liburutegiko langileek 

ohartarazi egingo dute erabiltzailea, eta hark berean jarraitzen badu, portaera horrek bi hilabeteko etenaldia ekarriko du zerbitzuaren erabileran. 

 

Abenduaren 13ko Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Legea betez (1999ko abenduaren 14ko 298 zenbakiko B.O.E.) erabiltzaile guztiek, edozein unetan gauzatu ahal 

izango dute datu haietara sartzeko, haiek zuzentzeko, haiek ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubidea, indarrean dagoen araudian sartzen diren terminoetan.  

 

Internet etengabe aldatzen denez, Liburutegiak araudi hau berrikusteko eskubidea dauka, beharrezko denean, eta gerta litezkeen aldaketak kontuan hartu beharko dituzte 

erabiltzaileek.  
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