
                                        Напомена: зав. бр.  Правилника –526 / 19.10.2012. 

                                                            

                  На основу  члана  34. Статута Народне библиотеке ''Радислав Никчевић'' 
дана  19.10.2012. године,у циљу пружања услуга у складу са Законом о библиотечко-
информационом делатношћу РС,  директор Народне библиотеке ''Радислав Никчевић''  
доноси                                                       

                                                           ПРАВИЛНИК 

                                                                    О   

            КОРИШЋЕЊУ ИНТЕРНЕТА    У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ  

                                    ,, РАДИСЛАВ   НИКЧЕВИЋ,, У ЈАГОДИНИ       

I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ПРИНЦИПИ 
                                                                  1. 
             Мисија Народне библиотеке ,, Радислав Никчевић,, у Јагодини је да својим 
корисницима омогући право и инструменте за отворен и слободан приступ идејама 
и информацијама.   

                                                                  2. 

            Као културна и образовна установа, Библиотека промовише интелектуалну 
слободу, писменост, доживотно учење и у ту сврху обезбеђује библиотечко-
информациону грађу, опрему и информационе сервисе. Коришћење Интернета у 
Одељењу периодике са интернет центром у Библиотеци треба да обезбеди 
слободан приступ људском знању и изворима информација у on-line форми и 
коришћење ових извора у сврху  образовања и задовољавања културних потреба, 
као и едукацију за самостално коришћење ових извора.  

            Врста и брзина  интернета у Интернет центру у  Библиотеци зависи од 
предмета уговора -редовни   интернет преко поште,  бежични интернет, ADSL, 
Академска мрежа Србије  и др. , о чему ће корисници моћи да се информишу у 
Интернет центру. 
            Компјутерски систем Библиотеке омогућава да се интегришу електронски 
извори са интернета са осталим ресурсима Библиотеке, тако да се њени ресурси 
прошире у обиму и квалитету.  
              У Интернет центру у том циљу су постављени рачунари и пратећа опрема, 
који корисницима омогућавају приступ електронским садржајима на интернету.  
Интернет, као глобална светска мрежа, омогућава Библиотеци да корисницима 
пружи информације које превазилазе границе библиотечких фондова. Међутим, 
интернет као медиј који не подлеже потпуној регулативи од стране државних, 
образовних или других институција и поред приступа садржајима који у 
интелектуалном, професионалном и културном смислу помажу развој појединаца, 



пружа приступ садржајима који могу бити увредљиви, узнемиравајући и нелегални. 
У складу са наведеним општим задацима Библиотеке,претежна  употреба 
интернета као библиотечког ресурса, треба  бити у образовну, научну, 
информациону и културну сврху.  

         Стога , интернет  неће моћи да буде коришћен за претраживање садржаја 
који се косе са моралним и етичким принципима нашег друштва , па самим 
тим и Библиотеке, а који су на било који начин увредљиви, непристојни или 
подстичу на насиље, расну или етничку нетрпељивост , као и законски 
забрањене активности . Такође, недопустиви су садржаји које други 
корисници могу сматрати увредљивим на било који начин.                                                                 

                                                               3. 

  Библиотечки радници ће помагати корисницима да пронађу изворе, који ће 
одговарати потребама корисника у сврху информисања, истраживања, образовања.     

                                                                4.               

             Библиотека не може да буде одговорна за садржај интернет сајтова, као ни 
за доступност, тачност, потпуност и ажурираност информација. 

                                                                 5.  
               Библиотечки радници имају право да спрече коришћење интернета које 
није у складу са циљевима и мисијом Библиотеке.  

                                                                  6. 
            Корисници ће бити упознати са политиком коришћења  интернета у 
Библиотеци ). Од њих ће се тражити писмена изјава да ће користити 
интернет и опрему Библиотеке на начин који је у складу са политиком 
Библиотеке.                                                                       
          Корисницима ће бити пружена основна упутства и обавештења o коришћењу 
интернета (брзина, права корисника , радно време, правилно коришћење 
библиотечке опреме  и сл.) и увид у предметни Правилник , који ће бити истакнут у 
Интернет центру.  
                                                                  7. 
        Непридржавањем правила корисници губе право на приступ интернету у 
Библиотеци.                                                                 

 II     ПРАВА  КОРИСНИКА  
                                                                    8. 
            Приступ интернету је омогућен корисницима  Библиотеке који су платили 
чланарину, т.ј. којима је чланарина важећа у тренутку пoсете Интернет центру,  
ради приступа интернету. Корисници су дужни да покажу чланску карту 
библиотечком раднику и да се пријаве пре коришћења интернета.      



                                                                    9.       

Корисницима (члановима) је на располагању коришћење Интернета, интернетских 
апликација, на пр. Facebook, блогова, али и програма и база на рачунарима у 
Интернет центру.  

 Предност  приликом коришћења услуга има претраживање едукативних и 
информацијских садржаја 

Интернет услуга подразумева и коришћење скајпа (skype) и сл. програма који 
омогућују бесплатне аудио и видео разговоре преко Интернета, као и бесплатно 
дописивање и слање фајлова (слика, докумената) . 

Корисницима је доступан и  You Tube  и сл.  програма за слушање музике са 
употребом слушалица.                                         
  
Корисницима није омогућено штампање без асистенције библиотечког радника. 
Библиотечки радник штампа садржај који је кориснику потребан.  
Корисници немају приступ компјутерском систему Библиотеке. Њима је омогућен 
приступ директоријуму у који могу да снимају своје фајлове за време док раде на 
систему.  

Корисницима није дозвољена инсталација и брисање програма било које врсте. 

Корисници имају право да похране податке са Интернета на личне преносне usb, а 
одабрани садржаји се могу нарезати на cd, dvd, или одштампати(у складу са чл. 15. 
предметног Правилника). Корисницима није омогућено штампање без асистенције 
библиотечког радника. Библиотечки радник штампа садржај који је кориснику 
потребан. 
Приступ систему није временски ограничен, осим у случају да има корисника на 
чекању, када је време ограничено на 30 минута.  

                                                               10. 

Услуга коришћења интернета је доступна свим старосним групама, на основу 
чланства у Библиотеци, а за малолетна лица, потребна је сагласност родитеља-
старатеља. Родитељ-старатељ мора преузети одговорност за садржаје које 
малолетно лице претражује и за евентуалну штету коју начини на библиотечком 
систему или опреми.  
                                                                11. 
 Интернет центар ће корисницима обезбедити увид у предметни Правилник о 
коришћрњу интернета , као и компјутерске опреме у Народној библиотеци.  
                                                                12.  
   Коришћење интернета у Библиотеци се  наплаћује по сату, сразмерно 
активном времену коришћења интернета од стране корисника, у складу са 



Ценовником услуга Библиотеке, уколико Библиотека плаћа интернет у 
оквиру одговарајућег пакета.   

У случају да Библиотека има обезбеђен интернет преко Академске мреже 
Србије, интернет је бесплатан за све чланове. 
                                                               
  Штампање, нарезивање на диск, скенирања и фотокопирања се  наплаћује 
само у делу потрошног материјала (папир, двд, цд и сл.) у складу са 
Ценовником Библиотеке, који усваја Управни одбор за сваку годину,а исте 
услуге и активности на материјалу и носачима података (личне преносне 
меморије)који донесу  чланови  Библиотеке, су бесплатне.    

                                                                 13. 
         Библиотечки радници имају дискреционо право да надгледају рад корисника у 
циљу асистенције и заштите библиотечког система и опреме, као и да разрешавају 
могуће проблеме.  
                                                                  14. 

Чланови Библиотеке могу користити наведене услуге Интернет центра (Одељење 
периодике- сутерен Библиотеке) радним даном од 8 – 19 часова, а суботом од 8-13 
часова. Радно време и евентуалне промене радног времена су истакнути на улазу у 
Интернет центар. 
 
III  ЗАБРАЊЕНЕ  АКТИВНОСТИ    
                                                                  15.      
1. радње усмерене на  мењање, оштећивање, саботирање, или злоупотребу софтвера 
или хардверских конфигурација и рачунарске опреме ; 
2.  улажење у приватне фајлове или ауторизоване ресурсе;  
3.  лажно представљање у комуникацији ( коришћење туђих лозинки, налога, 
чланске карте или неовлашћена употреба имена Библиотеке ) 
4. гледање и дистрибуција порнографског и опсценог садржаја у библиотечком 
окружењу, као и садржаја који се косе са моралним и етичким принципима 
Библиотеке, који су на било који начин увредљиви, непристојни или подстичу на 
насиље, расно-етничку нетрпељивост и активности кажњиве законом, као и 
садржаји које други корисници могу сматрати увредљивим на било који начин;.  
5. коришћење библиотечких рачунара да би се други узнемиравали или се стварала 
непријатна радна атмосфера запосленима или другим корисницима;  
6. слање циркуларних обавештења великом броју прималаца;  
7. наношење штете или компромитовање, на било који начин, библиотечке опреме, 
софтвера и система у целини, као и покушај угрожавања приватности података;  
8. све активности које крше или наводе на кршење Устава и закона Републике 
Србије;  
9.  непоштовање радног времена Библиотеке;  
10. није дозвољен download софтвера на библиотечке рачунаре;  
11. није дозвољена употреба личних дискова, флопија и флеш меморије без  



претходне консултације са библиотечким радником.  
 
                                                                  16. 

         Запослени библиотечки радници, системски администратори и управа имају 
дискреционо право деловања и спровођења истраге, у циљу спречавања кршења 
наведених правила коришћења и заштите система у целини.  
                                                                   17. 
        Кршење Правилника и процедура повлачи одговарајуће консеквенце 
(привремена или трајна забрана коришћења библиотечких рачунара, губитак 
чланства, судски поступак ), а начињена материјална штета се новчано 
надокнађује. 

 

                                                                  Весна Црнковић, директор 


