Bezpieczeństwo
Dlaczego zasady bezpieczeństwa

w Internecie są ważne i warto je poznać?

Świat dookoła nas i świat wirtualny są do siebie bardzo
podobne.

Większość ludzi, których spotykamy, ma dobre intencje i
pomysły, warto z nimi zawierać znajomości. Niestety, nie
wszyscy są tacy. Aby nikt nas nie skrzywdził, zwracamy uwagę
na pewne zachowania i jesteśmy ostrożni w kontaktach z obcymi.

Dlatego, tak samo jak w ruchu drogowym, w świecie Internetu
powinna towarzyszyć nam „zasada ograniczonego zaufania”.

Kiedy rozmawiamy z nieznajomym przez ekran komputera lub
smartfonu nie możemy być pewni, kim ten ktoś jest i jakie ma
zamiary.

Sytuację, kiedy rozmawiamy z obcym w sieci, porównajmy do
rozmowy na ulicy lub w sklepie z przypadkową osobą. Nie

chwalimy się wtedy, gdzie mieszkamy, ile zarabiamy, jakimi
samochodami jeździmy, kiedy jedziemy na wakacje. Mówiąc
krótko, nie opisujemy spraw prywatnych.

W szczególności trzymamy w tajemnicy:

nasze miejsce zamieszkania,
nazwisko,
informacje o numerach legitymacji i innych dokumentach,
numery naszych kont bankowych oraz kart kredytowych.

Aby dobrze poznać zasady ostrożności w Internecie, należy
poświęcić czas na ustawienie używanych przez nas programów i
usług. To pomoże chronić naszą prywatność. Zabezpieczy nas
przed niechcianymi wiadomościami, przykrościami oraz
niebezpiecznym oprogramowaniem.

W tym cyklu artykułów postaramy się zwrócić Twoją uwagę na
najważniejsze funkcje i ustawienia w popularnych programach,
mediach społecznościowych i usługach (takich jak poczta
elektroniczna).

Wybierz z naszej Biblioteki tematy, które są Ci potrzebne i
bezpiecznie korzystaj z Internetu!

Wiedza
Długie półki wypełnione książkami, czytelnia prasy i czytelnia
mikrofilmów, przemykające pomiędzy nimi osoby z notatkami
woluminami. Taki obraz bibliotek częściej można zobaczyć na
filmie niż w codziennym życiu.

Kiedy urodziła się Maria Skłodowska-Curie? jak ugotować
szparagi? o której odchodzi pociąg do Tarnowa?…. Tego i wiele
więcej można dowiedzieć się z Internetu. Najbardziej popularna
wyszukiwarka, zwana niekiedy Wujkiem Google podpowie też jak
wyleczyć katar i co przygotować na wyprawę w Andy.

Sztuką okazuje się odnalezienie w tym oceanie informacji tych
wiarygodnych i użytecznych. W tym celu trzeba nie tylko
odpowiednio zadać pytanie, ale też odrzucić te nieprawdziwe i
wprowadzające w błąd informacje.

W części WIEDZA w SIECI przeczytasz o tym, jak odróżnić dobre
źródła wiedzy, jak korzystać z portali wiedzowych i
informacyjnych, a także gdzie znaleźć informacje o urzędzie
gminy czy program telewizyjny. Dodatkowo przybliżone zostaną
zagadnienia prawa autorskiego i możliwości wykorzystywania
materiałów zamieszczanych w sieci.

Wizerunek

Przed wyjściem z domu dbasz się o ubiór, uczesanie, makijaż,
generalnie – wizerunek. W miejscu publicznym zachowujesz się
kulturalnie i nie zakłócasz porządku. Niewskazane są głośne
kłótnie i używanie wulgarnych wyrazów. Być może zwracasz uwagę
tym, którzy zachowują się nieodpowiednio.

Podobnie jest w Sieci. Krążąc po stronach, komentując zasoby,
informacje i wypowiedzi budujesz swój wizerunek w Internecie.
Sieć pamięta wszystkie zdjęcia, choćby wrzucone na chwilę,
niefortunne komentarze pod wpisem koleżanki, błędy i
potknięcia.

Internet pamięta wszystko!

Zastanów się, które z udostępnianych treści powinny być
widoczne tylko dla najbliższych przyjaciół? Czy zdjęcia dzieci
można zamieścić na publicznym forum? Czy wiesz, jak zareagować
na niepożądane treści opublikowane w Sieci? Jak chronić swój
wizerunek?

Tym tematom poświęcone są materiały w sekcji WIZERUNEK w
SIECI.

Relacje
Czas pandemii 2020 i przymusowego zamknięcia przeniósł wiele
kontaktów towarzyskich do Internetu.

Okazało się, że możliwe i jedyne dostępne jest utrzymanie
relacji i budowanie bliskości poprzez internetowe
komunikatory. Nieocenione były np. małe kamerki w laptopach,
pozwalające korzystać z rozmów wideo.

Poza pandemią Internet także służył i służy nawiązywaniu
relacji z osobami o podobnych zainteresowaniach, odnajdywaniu
znajomych z dawnych lat, na przykład szkolnych.

Aby skutecznie korzystać z komunikacji sieciowej, warto poznać
najpopularniejsze narzędzia i nauczyć się je obsługiwać. W
części RELACJE w SIECI przedstawione zostaną nie tylko
narzędzia do komunikacji, ale też podstawowe zasady zachowania
się podczas relacji w Sieci.

Podróże
Podróżować jest bosko, jak śpiewała Kora z zespołem Maanam.
Tym bardziej, jeśli zawczasu zapewnimy sobie komfort przejazdu
(poprzez zakup biletu), pobytu (dzięki rezerwacji noclegu) i
listę miejsc wartych odwiedzenia.

Internet pomaga w planowaniu i przygotowywaniu podróżowania!

W tej części serwisu o tym, jak zaplanować podróż po mieście,
regionie i kraju, korzystając z wyszukiwarek i serwisów
geolokacyjnych. Jak obsługiwać aplikacje do przewozu osób,
gdzie kupić w dobrej cenie bilety, gdzie rezerwować noclegi,
szczególnie te polecane przez innych. Czy i jak wydrukować
bilet kolejowy oraz lotniczy. Zaglądamy na strony popularnych
stron sprzedających bilety (kolejowe i lotnicze). Zachęcamy do
korzystania z zakupów wakacji online

Polecimy także użyteczne aplikacje oraz blogi i portale
podróżnicze.

Zapraszamy!

Hobby i czas wolny
Miło poznać kogoś, kto tak jak Ty uwielbia kwiaty?

Albo kolekcjonuje znaczki?

Uwielbia słychać muzyki jazzowej?

A jeśli nie ma takiej osoby wokół?

W takiej sytuacji pomoże Ci internet! W sieci znajdziesz
materiały pasjonatów każdego tematu. Możesz szukać na
portalach
społecznościowych,
forach
czy
portalach
tematycznych. Możesz rozwijać swoje zainteresowania czytając
strony i oglądając filmy z interesujących Cię tematów.

W części HOBBY I CZAS WOLNY znajdą się materiały na temat:

szukania stron dotyczących zainteresowań
spotykania w sieci osób o takim samym hobby
korzystania z zasobów sieci, aplikacji
udziału w portalach społecznościowych i forach

Postaramy się Cię zainteresować, zapraszamy!

Praca i umiejętności
Rynek pracy i poszukiwanie pracy zmienia się wraz z rozwojem
technologii. Coraz częściej poprzez internet sprawdzamy rynek

pracy, szukamy informacji
aplikacje o pracę.

o

wynagrodzeniach,

składamy

Materiały na stronach WWW pomagają także w podniesieniu swoich
umiejętności
w
zakresie
konstruowania
dokumentów
aplikacyjnych, przygotowywania do rozmów aplikacyjnych czy
zmiany pracy.

Ogólnoświatowa sieć wpływa także na zmianę sposobu wykonywania
pracy zawodowej. Dzięki połączeniu z internetem wiele zadań
zawodowych można wykonywać zdalnie, poza biurem firmy, mn.in w
domu lub innym miejscu. Oznacza to także, na przykład,
przechowywanie dokumentów w zupełnie inny sposób np. w
chmurze.

W Dziale PRACA i UMIEJĘTNOŚCI znajdą się artykuły o rynku
pracy, wsparciu przy pozyskiwaniu zatrudnienia (np.
zatrudnienie wspomagane) a także o najnowszych sposobach
pracy.

Zapraszamy!

Kultura
Internet to wielkie grono odbiorców wszelkich działań, w tym
także kulturalnych. Na stronach internetowych odnajdziemy nie
tylko filmy, sztuki teatralne czy fotografie dzieł sztuki, ale

też całe książki. Po doświadczeniach pandemii początku roku
2020 coraz częściej teatry udostępniają możliwość udziału w
spektaklach online (za opłatą) a muzea możliwość wirtualnego
zwiedzania.

W dziale KULTURA znajdą się między innymi informacje:

gdzie znaleźć film i serial
jak skorzystać z bibliotek – tych online i tych
stacjonarnych
co to ebook i jak z niego korzystać
jak zwiedzać wirtualne muzea
gdzie słuchać muzyki
o grach towarzyskich online

Zapraszamy, zaglądaj do działu KULTURA!

Zakupy i bank
Internet. Niezmierzone bogactwo rzeczy do kupienia. Sklepy
internetowe każdego rodzaju: ubrania, buty, perfumy, jedzenie,
sprzęt komputerowy, telewizory, książki… nowe i używane,
najlepszej jakości i podróbki… rękodzieło i produkty masowe.

Oto wirtualna galeria handlowa, w której można zagubić się na
długie godziny.

Aby nie żałować zakupów i robić je zgodnie z planem zapraszamy
do lektury krótkich artykułów.
W tej części BIBLIOTEKI
opiszemy m.in.:

gdzie szukać opinii innych kupujących
jak ocenić wiarygodność sklepu
jak kupować w internecie
jak odebrać paczkę z paczkomatu (i jak ją nadać)
jak płacić BLIKIEM
jak korzystać z banku w internecie
jak wykonać przelew za pomocą strony internetowej

Dobrych zakupów!

