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n نظام تصفحح النترنت

تتوفر مئات المحطات العامة في شبكة مكتبة البلدية.

يسمح بعضها بتصف&ح الموقع اللكتروني للمكتبة، والكتالوج وملف القارئ الخاص بك. فيما توفر بعض

المحطات الخرى كذلك تصف&ح النترنت.

ت8عد محطات الوصول إلى النترنت الخاصة بالمكتبة أدوات للبحث عن المعلومات والتوثيق. تتيح المكتبة

الوصول إلى المواقع اللكترونية وغيرها من الوسائط كجزء من مهمتها لنشر المعلومات وإتاحة الوصول

إلى الثقافة.

يرتبط استخدام محطات تصف&ح النترنت هذه باللتزام ببعض القواعد.

قواعد التصف&ح :

حدد الهوية المعتاد الخاص بهم، يمكن - يتطلب الوصول إلى المحطات تحديد هوية. يستخدم حاملوا بطاقة الستعارة م�

حدد هوية في مكتب الستقبال. يتم إصدارها مجان)ا لمدة سنة واحدة، عند للشخاص ممن ل يحملون بطاقات إستعارة طلب م�

تقديم بطاقة إثبات الهوية.

- يقتصر الوصول إلى النترنت لمدة ساعتين في اليوم.

ا للستخدام الشخصي. - يمكن طباعة الصفحات اللكترونية. هذه الخدمة مدفوعة الجر، وم�خصصة حصر)

ل تتيح هذه المحطات الوصول إلى مواقع بروتوكول نقل الملفات، وغرف الدردشة، ومواقع الدردشة...

قواعد المان:

النشطة التالية غير متاحة لمنع إنتشار الفيروسات:

- نقل الملفات،

- التفريغ على القرص الصلب بواسطة الذاكرة المحمولة أو قرص خارجي.

الخلقيات: 

استخدام النترنت محجوز على سبيل الولوية للبحث المكتبي.

- يجب أن يتوافق تصّفح المواقع مع القوانين السارية (حقوق التأليف والنشر، واحترام الذات البشرية)

- ل يجوز تصقGح المواقع المخالفة لمهام مكتبة للخدمة العامة، ول سيما المواقع الباحية، وتلك التي تبرر العنف أو التمييز أو

الممارسات غير القانونية، أو التحريض على جريمة الكراهية العرقية..

قد يقوم أمناء المكتبة بوقف تصفح المواقع المخالفة لهذه القواعد. في حالة عدم المتثال لهذه القواعد، يتم تعليق الحق في

التصفح.

نظام تصفحح النترنت

تتوفر مئات المحطات العامة في شبكة مكتبة البلدية.

يسمح بعضها بتصف&ح الموقع اللكتروني للمكتبة، والكتالوج وملف القارئ الخاص بك. فيما توفر بعض

المحطات الخرى كذلك تصف&ح النترنت.

ت8عد محطات الوصول إلى النترنت الخاصة بالمكتبة أدوات للبحث عن المعلومات والتوثيق. تتيح المكتبة

الوصول إلى المواقع اللكترونية وغيرها من الوسائط كجزء من مهمتها لنشر المعلومات وإتاحة الوصول

إلى الثقافة.

يرتبط استخدام محطات تصف&ح النترنت هذه باللتزام ببعض القواعد.

قواعد التصف&ح :

حدد الهوية المعتاد الخاص بهم، يمكن - يتطلب الوصول إلى المحطات تحديد هوية. يستخدم حاملوا بطاقة الستعارة م�

حدد هوية في مكتب الستقبال. يتم إصدارها مجان)ا لمدة سنة واحدة، عند للشخاص ممن ل يحملون بطاقات إستعارة طلب م�

تقديم بطاقة إثبات الهوية.

- يقتصر الوصول إلى النترنت لمدة ساعتين في اليوم.

ا للستخدام الشخصي. - يمكن طباعة الصفحات اللكترونية. هذه الخدمة مدفوعة الجر، وم�خصصة حصر)

ل تتيح هذه المحطات الوصول إلى مواقع بروتوكول نقل الملفات، وغرف الدردشة، ومواقع الدردشة...

قواعد المان:

النشطة التالية غير متاحة لمنع إنتشار الفيروسات:

- نقل الملفات،

- التفريغ على القرص الصلب بواسطة الذاكرة المحمولة أو قرص خارجي.

الخلقيات: 

استخدام النترنت محجوز على سبيل الولوية للبحث المكتبي.

- يجب أن يتوافق تصّفح المواقع مع القوانين السارية (حقوق التأليف والنشر، واحترام الذات البشرية)

- ل يجوز تصقGح المواقع المخالفة لمهام مكتبة للخدمة العامة، ول سيما المواقع الباحية، وتلك التي تبرر العنف أو التمييز أو

الممارسات غير القانونية، أو التحريض على جريمة الكراهية العرقية..

قد يقوم أمناء المكتبة بوقف تصفح المواقع المخالفة لهذه القواعد. في حالة عدم المتثال لهذه القواعد، يتم تعليق الحق في

التصفح.


