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Bilgisayarlar hizmetinizdedir  

   

 

  
700 adet civarında bilgisayar belediye Kütüphanelerinde kullanımınıza serbestçe, sunulmuştur. Ücretsiz ve emniyetle 
Internet ve lojisyelleri kullanabilirsiniz (yazı yazma programı, fotoğrafların rütuşları), (çocuk, yetişkin) kullanıcılara da 
uygundur … 
 

  

Bilgisayarlara ulaşım serbesttir  

  

Geçici olarak gelenler için 
  
 « Geçici »denilen bilgisayarların kullanım süresi 15 dakikayla sınırlı olup, Paris şehir kütüphaneleri ödünç verme ağına kayıt olmadan da kullanılabilir. 
  

Kayıt yaptıran kişiler için 
  
Süresi geçerli kayıt kartı olanlar bilgisayardan yararlanabilirler. « Yetişkin » bilgisayarları 12 yaşından itibaren kullanılabilir. « Gençlik » bilgisayarları 18 
yaşından itibaren kullanılamaz. 
  

Kimlik 
Kimlik, Paris şehir kütüphaneleri ödünç verme kaydı yapıldığı gibi verilen, kullanıcıların kişisel kartlarının üzerindeki kimlik numarasıdır. Şifre doğum 
tarihidir, şöyle: doğum günü, ayı, tarihi (örnek: 16021979). 
 

 Kullanım süresi 
Kullanım süresi aşağıdaki gibidir:  
-    12 yaşından itibaren: Salı gününden Pazar gününe 2 saat 
-    12 yaşından küçükler için: Salı gününden Pazar gününe 1 saat 
 

Bilgisayarların rezervasyonu 
 
Bazı kütüphanelerde bilgisayar rezervasyonu, 2015 sonbaharından itibaren konulacaktır, Liste bu sayfada yakında yayınlanacaktır. Rezerve edilebilecek 
bilgisayarlar rezervasyon yapılmadan kullanılabilir ve aynı kullanım kotasına bağlıdır. Bilgisayarlar 14 gün öncesine kadar rezerve edilebilirler. 

  4 hafta içerisinde 3 kez rezervasyonunuza gitmezseniz servisten geçici olarak yararlanamazsınız. Kütüphanenizden bilgisayar rezervasyonu ile 
ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. 
  

Servisler  

  
 
Bilgisayarla ilgili aşağıdaki servisler sunulmaktadır: 
- Korumalı hızlı internet ulaşımı 
- Mektup yazma, tablo ofis programları ve benzeri (suite LibreOffice) 
- Çeşitli konularda bir çok programlar (desen, görüntü rötuşu, müzik, video, astronomi, kimya) 

  
Çalışmanızı USB anahtarınıza kaydedebilir ya da elektronik posta adresine yollayabilirsiniz. Yazıcı bulunmamaktadır.   

 
Paris şehir kütüphaneleri halk bilgisayarları kullanıcılarının yükümlülükleri  

 

Paris şehir kütüphanelerinin hizmetlerinden biri olan halk bilgisayarlarını kullanıma sunduğu için kullanıcıların Paris şehir kütüphaneleri yönetmeliğine 
uymaları gerekmektedir.  

Kullanıcıların hizmetine sunulan özellikle ekran, klavye, fare ve kask gibi hassas malzemelerin özenle kullanması istenmektedir.  

Tüm bilgisayar modellerinde kullanıcı: 
- Bilgisarayın değişik yerlerine giden elektrik kablolarını, kordonlarını prize takıp çıkarmamalı;  
- Kendi malzemelerini USB anahtarı ve uygun kulaklığın fişi  dışında bilgisayara takmamalıdır;  

- Hiç bir şekilde bilgisayarın konfigürasyonunu ya da programını değiştirmeye çalışmamalıdır;  

- Kütüphaneler tarafından verilmeyen servis ve kaynaklara girmeye çalışmamalıdır ; 

- Bilgi işlem programlarını yerleştirmeye çalısmamalı ya da yabancı bilgi işlem programlarını kendisinin hizmetine verilen bilgi işleme 
uygulamamalıdır;  

- Bilgisayar ağına bağlı olmayan cihazlara girmeye çalışmamalıdır;  

- Filitre sistemini devre dışı bırakmaya çalışmamalıdır. 
 

Kimliği belirli bigisayarlarda kullanıcı: 

- Başka bir kullanıcının kimlik numarasını kullanmamalıdır;  
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- Başkasının kendi kimlik numarasını kullanmasına izin vermemelidir;  

- Işitme ve görme özürlü olduğunu  ispatlamadan, onlara uygun bir cihaz istememelidir. 

Kimliği belirsiz  bigisayarlarda kullanıcı, ona verilen belli sürenin sonunda yerini yeni gelecek kullanıcıya bırakmalıdır.  

 

Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler   
 
Paris şehir kütüphaneleri bilgi işlem sistemi, mültimedya sistemi, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere bağlıdır, ve bu kurallara uyulmaması durumunda 
para cezasından hapis cezasına kadar gidebilecek cezai işlemler getirilmiştir.  
Bu düzenlemelerden bir kaçını hatırlarsak: 
- Reşit olmayanların korunması: Paris ödünç veren şehir kütüphaneleri  herkese açıktır, reşit olmayanların görebileceği şiddet içeren, porno olan  ya 

da insanlık gururuna aykırı sitelere girmek yasaktır. Zaten reşit olmayanları gösteren bu cins sitelere girmenin yasal cezası vardır (Ceza 
Kanununun 227-23 et 227-24 maddelerine göre ).  
 

- Bilgi işlemdehile: « sisteme hile ile girmek ve sistemin hepsinde ya da bir kısmında kalmak (…) bir sistemin işlemesine engel olmak ya da bozmak, 
(…) içindeki bilgilere girmek, silmek, ya da sistemin işlemesini hileyle değiştirmek » suça girer. «Suça girişimde bulunmakta aynı şekilde 
cezalandırılır. » (Ceza Kanununun 323-1 den 7 ye maddeleri).  

 
- Telif hakları : Entellektüel mülkiyet hakları Kanunu sahte yapımları cezalandırır ve telif haklarını sadırılardan korur. Özel kullanımın 

dışında,yapanın ya da mirasçılarının hızla kabul etmesi dışında,  bir eser ya da zekayla yaratılan eserin  yeniden kullanılması yasaktır.  
 

Kamu bilgisayarlarının kullanımının düzenlenmesi ve kullanıcıların davranışları  
 
Kullanım şartlarına uymayan kullanıcılar, dikkati dağıtmaya çalışanlar ve çalışanları rahatsız edenlerin  Paris şehir kütüphanelerindeki halka açık yerlere  
ve  Paris şehir kütüphanelerine girmeleri  yasaklanabilir, aynı zamanda başka tedbirler de düşünülebilir (şikayet etmek).  

 


