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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ХР. СМИРНЕНСКИ” гр. ПЛЕВЕН 

 

           

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 

за работа с програмен продукт “Автоматизирана Библиотека” и 

невключени в локалната мрежа компютри 

 

 ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

 1.Служителите на библиотеката нямат право да дават достъп до 

поверения им компютър на читатели и лица, които не работят в 

библиотеката. 

 2.Служебните компютри не трябва да се използват за лични цели и 

за работа с материали и документи, които не са свързани със служебните 

задължения на служителя. 

 3.Служителят няма право да поставя външни източници, като 

дискове, дискети и флаш памет в служебния компютър, които не 

обслужват неговата работа. 

 4.Ползването на служебния компютър за развлечение, като игри и 

интернет забавления се смята за нарушение на правилника и трудовата 

дисциплина. 

 5.Служителите имат право да поддържат лична информация в 

умерени количества, които да не натоварват паметта на компютъра и не 

пречат на нормалната му дейност. 

 6.При проблеми с компютрите служителите са длъжни да уведомят 

длъжностните лица, определени от директора на библиотеката, без да се 

опитват сами да отстранят повредата. 
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 ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ”АБ” 

 

 За правилното и ефективно функциониране на локалната 

компютърна мрежа на библиотеката и опазването на базите данни, трябва 

да се спазват следните правила при работа: 

 

 1. Регистрирането в програмен продукт “АБ” става само с парола. 

Паролата е лична и е забранено да се предоставя на други лица за 

ползване . 

          2. Ръководителите на отдели правят предложение до Директора на 

библиотеката от необходимите за отдела програмни модули от “АБ” и 

след одобрение се дава достъп на служителите. 

3. Достъп до определените за всеки отдел програмни модули се 

дава от администратора на мрежата. 

4. С програмните модули на “АБ”могат да работят служители, 

преминали обучение и познаващи стандарта за описание и 

класифициране на книги,  аналитично библиографско описание на статии 

от периодичния печат и части от книги и принципите на изграждане на 

база данни с цел оптимално използване на постъпилата в нея 

информация. 

5.В модул “Класификатори” да се работи внимателно и коректно, 

като формулираните рубрики се поставят в съответния класификатор за 

да се избегне натрупването на ненужна информация в тях. 

6.Промени в програмен модул “Класификатори”  се извършват 

само от определените от директора на библиотеката служители. 

 7. Не се разрешава на чужди лица да работят с компютрите 

свързани в мрежата. 

 8. Помещенията на библиотеката, в които има компютри да не се 

оставят без надзор, а при напускане да се заключват. 
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 9. Отговорност за правилната работа и опазването на компютърната 

техника носят ръководителите на отдели. 

 10. Всички служители на библиотеката, които работят с компютри 

са длъжни да спазват правилата и нормите за безопасност и здраве. 

 11. За базата данни и техническата изправност на компютърната 

конфигурация на локалната мрежа отговаря длъжностно лице, 

определено от директора на библиотеката. Той носи персонална 

отговорност за сървъра на компютърната мрежа. 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ИНТЕРНЕТ 

 

1.Служителите, които имат достъп до Интернет, трябва да ползват 

услугите за получаване на информация и справки, които са свързани с 

тяхната пряка дейност, както и да се свързват с други библиотеки, лица и 

организации по проблемите и интересите на библиотеката. 

2.Служителят, който използва компютъра, не трябва да посещава 

интернет страници, които са с друг характер на съдържание като игри, 

торент страници и страници в нарушение на закона. 

3.Служителите не трябва да позволяват ползването на служебните 

компютри от читатели и чужди лица за интернет услуги. Това може да 

става само на читателските компютри, определени за тази дейност. 

4.Служителите трябва да контролират читателят, който използва 

компютъра, да не посещава интернет страници, които не са свързани с 

дейността на библиотеката и страници в нарушение на закона. 

5.Читателският компютър в Читалня за чужди езици е 

предназначен за разглеждане на интернет страници, които са пряко 

свързани със САЩ или съдържат информация относно политиката, 

развитието, новини и лотарията за зелена карта на САЩ. 

6.Интернет услугите за читателите в библиотеката се ползват 

безплатно, но с ограничение от 1 час. 
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При неспазване на горепосочените правила, директорът на 

библиотеката има право да санкционира отговорното лице за неспазване 

разпоредбите на  КТ. 

Вътрешните правила да се доведат до знанието на всички 

служители на библиотеката за сведение и изпълнение.Влизат в действие 

от датата на утвърждаването им. 

 

 

 


