
 

   

 

 

PROGRAM BIBLIONET 

  

BIBLIONET – Lumea în biblioteca mea este un program cu durată de 5 ani, în valoare de 26,9 de milioane 

de dolari, finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates, care are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de 

biblioteci publice în România. 

 

Biblionet  este un parteneriat între Fundația International Research & Exchanges Board (IREX), Ministerul 

Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Fundația EOS 

(Educating for an Open Society), Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR), Intuitext și bibliotecile publice românești. Microsoft Corporation donează software în valoare 

de aproximativ 15 milioane de dolari către bibliotecile din România.   

 

Obiective ale proiectului 

 

➢ accesul gratuit şi neîngrădit la informaţie 

➢ alfabetizarea informaţională  a publicului ţintă. 

➢ iniţiere, educaţie, formare, a publicului in căutarea şi selectarea  informaţiei pe internet. 

➢ comunicare prin intermediul sistemelor electronice. 

➢ sprijin al sistemului de învătământ, al educaţiei şi autoeducaţiei la orice vârstă şi nivel de 

instruire 

 Acest serviciu poate fi utilizat în scopuri educaţionale, de documentare, de comunicare, prin intermediul 

sistemelor mail, skype şi messenger cu familiile sau prietenii; în scopuri de divertisment atâta vreme cât 

nu se accesează siteuri cu conţinut pornografic. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Regulament BIBLIONET 

 

Articol 1.  Serviciul de Calculatoare cu Internet pentru public, din cadrul programului BIBLIONET, 

oferă in mod gratuit:  

➢ informare şi documentare în reţeaua Internet; iniţiere şi asistare tehnică de specialitate pentru 

începători; 

➢ iniţiere şi asistenţă de specialitate în orientarea utilizatorilor pentru accesarea:      

•        motoarelor de căutare; 

• oportunităţilor on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite 

virtuale în biblioteci şi muzee, divertisment; 

 

Articol 2. Biblioteca Publică Raciu dispune de 4 calculatoare cu acces gratuit la Internet, aflate la 

dispoziţia tuturor utilizatorilor, indiferent de vârstă, sex, profesie, etnie şi religie. 

Articol 3. Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face în baza Fişei contract de 

împrumut ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă. 

Articol 4. Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori numai în prezenţa unuia din părinţi sau 

tutori legali. 

Articol 5.  Utilizatorii se pot programa pentru accesul la calculatoare cu minim 24 de ore înainte. 

Articol 6. Ţinând cont de numărul utilizatorilor, bibliotecarul îşi rezervă dreptul de a restricţiona 

accesul unui utilizator la o singură utilizare pe săptămână, pentru a satisface cererile deja existente. 

Articol 7.  Durata unei accesări a calculatorului poate varia între 30 min. şi 1 h, în funcţie de 

cererile existente. 

Articol 8. Pentru urgenţe primul utilizator este rugat să elibereze locul şi după rezolvarea 

problemei poate să-şi continue lucrul la calculator; 

Articol 9. Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de utilizator al calculatorului, acestea fiind 

partajate tocmai pentru a nu se instala programe sau jocuri ce pot virusa sau deteriora calculatorul. 



 

   

 

Articol 10. Scanarea şi/sau listarea unor documente de bibliotecă se face numai de către personalul 

bibliotecii, la solicitarea utilizatorului. 

Articol 11.  Pe internet pot fi accesate doar site-urile cu caracter informativ si cultural - educativ. 

Accesul public la Internet este monitorizat şi că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.Nu vor fi 

accesate site-uri care atentează la morală sau au caracter secret.  

Articol 12. Utilizatorii trebuie să permită bibliotecarului controlul asupra a ceea ce accesează pe 

internet, pentru a depista accesările interzise în articolul precedent. 

Articol 13.  Utilizatorii au posibilitatea de a-şi transfera informaţia culeasă de pe internet pe CD sau 

stick, sau să o trimită pe o adresa de e-mail  (la care să aibă acces ulterior) la expirarea timpului de lucru, 

deoarece aceasta nu va putea fi salvată în calculator; 

Articol 14.  Folosirea CD-urilor sau stick-urilor se face numai cu aprobarea bibliotecarului de 

serviciu; 

Articol 15.  În cazul constatării unor nereguli în funcţionarea calculatorului, utilizatorii vor anunţa 

bibliotecarul; 

Articol 16.  Utilizatorii au obligaţia de a avea o atitudine civilizată, ţinută vestimentară care să 

corespundă normelor de igienă, să respecte activităţile de lectura si studiu, să păstreze liniştea, ordinea 

şi curăţenia în bibliotecă; 

Articol 17.  Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente ale calculatoarelor se 

sancţionează prin recuperarea fizica a unor componente identice sau prin achitarea unei sume 

echivalente cu de 5 ori preţul componentei respective; 

Articol 18. Încălcarea prezentului regulament se sancţionează cu suspendarea temporară sau 

definitivă a Permisului de intrare. 

 

 

Bibliotecar, 

Barbu Georgiana Cateluţa 

 

 

 

 

 


