A DIGILABOR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
Az alkotótér látogatói elfogadják és tiszteletben tartják a Digilabor, valamint a Békés
Megyei Könyvtár használati szabályzatát.
1. Jogosultságok és nyitvatartás
● A Digilabor szolgáltatásai, eszközei és foglalkozásai csak érvényes
olvasójeggyel vehetők igénybe, amit a földszinti információs pultnál lehet
igényelni. Információ a beiratkozási díjakról: http://konyvtar.bmk.hu/irodaiszolgaltatasok
Egyedi bejelentkezéssel kapcsolatban a bmk@bmk.hu címre írt üzenettel
érdeklődhet.
● A Digilaborban a látogatók csak a személyzet felügyelete mellett
tartózkodhatnak.
● A terem ajtajának nyitásáért és zárásáért a foglalkozást vezető munkatárs felel.
Az alkotótérbe érvényes olvasójeggyel rendelkezők léphetnek be.
● A Digilabor látogathatóságát, illetve az ott zajló foglalkozásokat az alkotótér
személyzete bármikor beszüntetheti.
● Nyitvatartás:
Páros héten:
hétfő 15:00–18:00 Képességfejlesztő társasjátékok
szerda 15:00–18:00 Könyvkötészet, papírmunkák
péntek 15:00–18:00 Mikroelektronikai bütykölde
szombat 15:00–18:00 Robotikai alapok
Páratlan héten:
hétfő 15:00–18:00 Képességfejlesztő társasjátékok
szerda 15:00–18:00 Játékos programozás
péntek 15:00–18:00 Varroda
szombat 15:00–18:00 3D alapfokon, tárgyalkotás
2. Biztonság
● A foglalkozásokat tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás előzi meg. Az
elhangzottak tudomásul vételét aláírásukkal igazolják a jelenlevők.
● A résztvevőknek kötelessége saját és társaik biztonságára is figyelni. A
lehetséges veszélyhelyzetet azonnal jelezni kell a foglalkozás vezetőjének.
● A látogatóknak tisztán és rendezetten kell tartaniuk a teret. A piszkos,
szennyezett és rendezetlen terem balesetveszélyes.
● Enni és innivalót tilos a helyiségbe behozni és ott elfogyasztani!
● A résztvevőknek kötelessége betartani a foglalkozásvezető útmutatásait.
Kérdés, bizonytalanság esetén kérjék a személyzet segítségét!

●
●

●

●

Tilos a kijárat és az elsősegélydoboz megközelíthetőségét akadályozni!
A zárt szekrények kinyitása, a polcokról az eszközök levétele, a Digilabor
berendezéseinek, bútorainak mozgatása csak a teremért felelős személy
engedélyével, jóváhagyásával és felügyelete mellett történhet meg.
Bármilyen baleset esetén a sérülés elszenvedője köteles azt jelezni a foglalkozás
vezetőjének. A teremben turista elsősegélyláda és sebtapaszcsomag
található. Komolyabb sérülés esetén értesítsék az információs pultnál ügyeletet
teljesítő könyvtári alkalmazottat, vagy értesítse a segélyhívó számokat: 104
(mentők), 112 (egységes európai segélyhívószám).
Az esetleges sérülésről jegyzőkönyvet készítünk.

3. Eszközök és gépek használata
● Az eszközök használatára egy rövid oktatás elvégzése után van lehetőség. A
3D nyomtató, a kötegvágó és a lemezvágó igénybevétele csak a képzés
teljesítése után biztosított.
● Csak azok az eszközök vehetők igénybe, amelyek az adott foglalkozáshoz
szükségesek.
● A munkavégzés csak a foglalkozásvezető felügyelete mellett történhet. Az
oktató iránymutatásait az eszköz használója köteles betartani.
● Elvárjuk a rendeltetésüknek megfelelő eszközhasználatot.
● Az eszközöket használat után a helyére kell visszatenni.
● Törött, hibásan működő eszközzel, műszerrel nem szabad tevékenységet
végezni.
● Az eszközökben, gépekben, szoftverekben történő károkozás azonnali kitiltást
von maga után.
● Az alkotótér eszközeinek és dokumentumainak eltulajdonítása büntetőjogi
következményeket von maga után.
4. Eszközök kölcsönzése
● A Digilabor felszereléseinek kölcsönzésére nincs lehetőség. Az eszközök csak a
teremben használhatók.
5. Eszközpark
A Digilabor felszereltségét észak-európai és tengerentúli makerspace-k inspirálták. A
következő tematikákhoz találhatók szerszámok és készülékek:
● 3D nyomtatás és tervezés
● Fényképezés
● Kiadványszerkesztés
● Kódolás
● Könyvkötészet
● Magyar és angol nyelvű szakkönyvek és folyóiratok
● Mikroelektronika
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Modellezés
Robotika
Társasjátékok
Varrás
Videofeldolgozás, vágás, vloggolás
Virtuális valóság
Zenekészítés, hangvágás, podcastkészítés

6. Önkéntesség
A Digilaborban szívesen látunk önkénteseket sorainkban. Érdeklődni a bmk@bmk.hu
címen lehet.
Egyéb rendelkezések
● A Digilabor eszközeiben kárt okozni nem szabad.
● A terembe táskát, kabátot bevinni nem szabad. Kérjük, a ruhatár
igénybevételét!
● A helyiség látogatásához megfelelő ruházatban jelenjen meg a használó, a
munka közbeni balesetekért felelősséget nem vállalunk.
● A résztvevők magatartása, ápolatlan megjelenése, viselkedése nem
zavarhatja az alkotótér foglalkozását.
● Az alkotótér alkoholos állapotban nem látogatható.
● Adatvédelmi kérdésekben a Békés Megyei Könyvtár adatvédelmi szabályzatát
követjük (http://konyvtar.bmk.hu/adatvedelem).

Melléklet

Tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatási jegyzőkönyv
a Digilabor foglalkozásán résztvevők részére
Az oktatáson elhangzottakat megértettem és tudomásul veszem.
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