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Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri
1. Üldsätted
1.1. Eesti Rahvusraamatukogus (edaspidi raamatukogu) on võimalik kasutada
otsinguarvuteid infootsinguks ja autoriseeritud töökohti digitaalsete
säilituseksemplaride lugemiseks.
1.2. Arvutitöökohtade kasutamine on tasuta.
1.3. Arvutitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja programmide tundmine ning
eelnev kasutamise kogemus.
1.4. Kasutaja on kohustatud arvutitöökohtade ja nendega seotud teenuste kasutamisel
järgima käesoleva eeskirja sätteid.
2. Raamatukogu arvutitöökohad
2.1. Otsinguarvuti töökohti saavad kasutada kõik raamatukogu külastajad maksimaalselt
kolm tundi päevas. Raamatukogu töötajal on õigus arvutitöökoha kasutusaega
vajadusel pikendada. Otsinguarvuti töökohta ei ole võimalik broneerida.
2.2. Otsinguarvuti töökohal saab dokumente välja trükkida raamatukoguhoidja
vahendusel. Väljatrükk on tasuline, vt hinnakirja. Soovi korral võib kasutaja
salvestada failid oma mälupulgale või enda kasutatavasse pilveteenusesse. Pärast
töö lõpetamist ja väljalogimist ei ole enam võimalik kasutajakonto alla salvestatud
materjali taastada.
2.3. Autoriseeritud töökohti saavad kasutada kõik raamatukogu registreeritud lugejad,
kasutusaeg ei ole piiratud.
2.4. Autoriseeritud töökohal ei ole võimalik salvestada dokumente ega teha väljatrükke.
2.5. Autoriseeritud töökohta on raamatukogu registreeritud kasutajatel võimalik
broneerida raamatukogu kodulehel või raamatukogu töötaja vahendusel
raamatukogus, telefoni või e-posti teel.
2.6. Arvutitöökohta saab broneerida maksimaalselt neliteist (14) päeva ette ja hiljemalt
30 minutit enne broneeringu algusaega.
2.7. Raamatukogu ei väljasta andmeid ega logisid arvutite kasutamise kohta
kolmandatele isikutele, va seadusega ettenähtud juhtudel.
3. Traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamine
3.1. WiFi kasutamine on kõigile raamatukogu lugejatele ja külastajatele tasuta,
kasutusaeg ei ole piiratud.

3.2. WiFi on avalik andmesidevõrk, kuhu võivad ühenduda kõik soovijad, raamatukogu
ei saa tagada võrgu turvalisust.
3.3. WiFi kasutamisel tuleb järgida raamatukogus kehtivaid EENeti võrgueeskirja
reegleid ja häid tavasid.
4. Raamatukogu õigused
4.1. Raamatukogu haldab arvutitöökohtade võrku ning korraldab ligipääsu internetti.
Probleemide ja arusaamatuste korral arvutitöökohtade võrgu ja andmebaaside
kasutamisel aitavad raamatukogu töötajad.
4.2. Raamatukogu töötajad ei ole kohustatud andma kasutajatele tehnilisi
konsultatsioone.
4.3. Raamatukogu töötajatel ja turvateenistusel on õigus kontrollida arvutite kasutamist
vahetult ja arvutivõrgu kaudu. Kui kasutaja ei järgi käesoleva eeskirja punktides
5.1.-5.6. sätestatud piiranguid, on raamatukogu töötajal õigus nõuda kasutajalt
arvutitöökoha mittesihipärase kasutamise lõpetamist. Kui kasutaja vaatamata
nõudele jätkab seda, on raamatukogul õigus arvutitöökoha kasutamise seanss
lõpetada.
4.4. Arvutitöökoha kasutusaja pikendamine on keelatud, kui arvutitöökoha kasutamise
eesmärgiks ei ole õppe- ega uurimistöö või kui arvutitöökoha kasutamiseks on
tekkinud nõudlus.
4.5. Raamatukogu ei vastuta lugejale tekitatud võimaliku kahju eest, mille on
põhjustanud sideliinide häired ja mis on seotud andmete hävimise, volitamata
leviku või muutmisega.
5. Arvutitöökohtadel on keelatud
5.1. arvuti või monitori sisse ja välja lülitamine;
5.2. arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
5.3. arvutitöökoha juurde kuuluva riist- või tarkvara rikkumine;
5.4. söömine ja joomine arvutitöökoha vahetus läheduses;
5.5. vägivaldsete arvutimängude mängimine;
5.6. tegevus, mis ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja heale tavale, nt vaenu õhutavate
või pornograafilise sisuga lehtede külastamine.

