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REGULAMENTUL DE UTILIZARE A SERVICIILOR LA
SECŢIA PENTRU ADOLESCENŢI

Cap. I. Condiţii generale
Art. 1. Secţia pentru Adolescenţi este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani.
Art. 2. Accesul în Secţia pentru Adolescenţi este admis pe baza Permisului de intrare, care
rămâne în custodia bibliotecarului până la părăsirea sălii.

Art. 3. Accesul la serviciile Secţiei pentru Adolescenţi este gratuit.
Secţia pentru Adolescenţi oferă:


Împrumut la domiciliu de cărţi şi DVD-uri, conform Regulamentului serviciilor pentru
public;



Consultarea documentelor pe loc, conform Regulamentului serviciilor pentru public;



Spaţiu pentru jocuri şi relaxare;



Acces Internet;



Internet wirelles;



Instruire în vederea utilizării echipamentelor din dotare;



Ateliere de învăţare MovieLab, ITLab, MusicLab;



Activităţi educaţionale;



Vizionări colective.

Cap. II. DREPTURILE UTILIZATORILOR
Art. 4. Utilizatorii au următoarele drepturi:


Să beneficieze de toate serviciile secţiei;
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Să utilizeze echipamentele din dotare, cu acordul bibliotecarului de serviciu;



Să beneficieze de sesiuni de joc, care sunt limitate la 60 de minute. În situaţia în care nu
există solicitări din partea altor utilizatori, sesiunea se poate prelungi cu încă 30 de
minute;



Să participe la ateliere de instruire şi la activităţi educaţionale;



Să reclame bibliotecarului de serviciu orice nemulţumire faţă de serviciile oferite, de
organizarea colecţiilor sau faţă de orarul de funcţionare, utilizând caietul sau cutia de
sugestii şi reclamaţii.

Cap. III. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
Art. 5. Utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată faţa de bunurile puse la dispoziţie,
faţă de personalul bibliotecii şi faţă de ceilalţi utilizatori, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia
în bibliotecă;
Art. 6. Utilizatorii trebuie să se respecte reciproc, păstrând un nivel acceptabil al sunetului
aparatelor audio-video;
Art. 7. Se interzice practicarea limbajului şi comportamentului vulgar sau inadecvat;
Art. 8. Utilizatorii vor folosi jocurile, echipamentele şi accesoriile doar în incinta secţiei; nu sunt
acceptate alte jocuri decât cele disponibile în bibliotecă;
Art. 9. Adolescenţii nu pot introduce în secţie jocuri personale;
Art.10. Garderoba este obligatorie. În Secţia pentru Adolescenţi este interzisă intrarea
persoanelor a căror ţinută vestimentară contravine normelor de igienă personală.
Art. 11. Sunt interzise consumul de alimente şi lichide, folosirea telefoanelor mobile şi
consultarea sit-urilor indecente pe Internet
Art. 12. Fumatul este permis numai în locuri special destinate.

Cap. IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 13. Pentru nerespectarea Regulamentului Secţiei pentru Adolescenţi se suspendă Permisul
de intrare pe o perioadă determinată, în funcţie de gravitatea cazului.
Art. 14. Utilizatorul răspunde pentru orice defecţiune adusă echipamentelor sau bunurilor
bibliotecii, care a survenit din culpa sa.
Art. 15. Orice operaţiune de acces la bibliotecă este suspendată până la soluţionarea problemei
sau despăgubirii.
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