Biblioteca publică „V. Alecsandri” din Telenești
Politici de utilizare a computerelor și Internetului
de către copii

1. Biblioteca asigură dreptul tuturor copiilor la acces liber și gratuit la utilizarea TIC și a
Internetului.
2. Biblioteca pune la dispoziția copiilor o gamă impresionantă de servicii de bibliotecă bazate
pe utilizarea Internetului.
3. Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru protecția tuturor copiilor de pericolele cu care
aceștia se pot confrunta la utilizarea internetului prin:
 Explicarea modalităților de utilizare sigură a internetului de către copii.
 Semnarea cu copiii și părinții acestora a contractelor de utilizare a internetului.
 Crearea liniei fierbinți pentru raportarea abuzurilor cu care se pot confruntă copii la
utilizarea internetului.
 Ajutarea copiilor să găsească pe Internet răspunsuri onorabile la întrebările care îi
frământă, să găsească informații relevante ce le-ar ajuta să facă temele pentru acasă,
să stabilească noi prieteni adevărați.
 Punerea la dispoziția a bazei de date cu link-uri utile copiilor de diferite vârste.
 Blocarea site-urilor ce prezintă pericol pentru copii.
4. Părinții copiilor de până la 8 ani sunt rugați să-și însoțească copiii în bibliotecă pentru
utilizarea Internetului.
5. Copiii, utilizatori ai internetului, sunt conștienți de timpul pe care îl pot acorda utilizării
computerului și Internetului fără a aduce prejudicii propriei sănătăți.
6. Utilizatorii bibliotecii manifestă o atitudine prietenoasă față de colegii, prietenii lor și
împărtășesc în mod echitabil timpul pentru utilizarea computerului sau a accesului la
Internet.
7. Copiii manifestă spirit civic și informează imediat bibliotecarul despre orice abuzuri sau
intimidări la care pot fi supuși în timpul utilizării Internetului.
8. Copiii ajută bibliotecarul să identifice cele mai bune posibilități de utilizare a TIC și
internetului la dezvoltarea unor noi activități interesante și utile pentru toți copiii.
9. Copiii au o atitudine de respect pentru mobilierul și echipamentul din bibliotecă, deoarece
durabilitatea acestora este în folosul lor. Pentru folosirea dispozitivelor de stocare a
informațiilor se colaborează cu bibliotecarul (pentru a evita posibile virusări ale
computerelor).
10. Biblioteca va stimula toți copiii care respectă conștient politicile respective.

