Az SzMSz 5. számú függeléke

Informatikai Szabályzat

A számítógépes szolgáltatásokat beiratkozott olvasók, illetve a könyvtár regisztrált
látogatói vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes és kötelező!
A szolgáltatás iránti igényüket, a szolgálatot teljesítő könyvtárosnál kell bejelenteniük.
A számítógépeket csak könyvtári munkatársak kapcsolhatják be, indíthatják újra.
Az olvasó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg (asztal beállításai,
képernyőkímélő, stb.). Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül,
hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem
futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás, stb.).
Az olvasó nem telepíthet szoftverterméket a könyvtárban használt számítógépekre, az
Internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell.
Az olvasó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat fenti tevékenysége
során.
Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állományok letöltése nem
engedélyezett.
A gyermekrészlegbe beiratkozott olvasók csak a könyvtáros, illetve szülő felügyeletével
használhatják a számítógépeket.
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eMagyarország Pont Szabályzata

2003-ban indult útjára az eMagyarország Program, amelynek célja, hogy megismertesse a
számítógéphasználatot és az internetet a társadalom széles rétegeivel, ezáltal csökkentse a
digitális szakadékot, azaz nőjön a modern infokommunikációs eszközöket
használók, az ún. "felhasználók" tábora.
A balatonfüredi Városi Könyvtár is csatlakozott a közösségi internet-hozzáférést nyújtó
eMagyarország pontok hálózatához.
A 2008. évtől új irányt vett a program: az internethez való hozzáférés lehetőségének
megteremtése után napjainkban a használat képességének fejlesztésére, a hozzáértés
megteremtésére helyeződik a hangsúly. Az eMagyarország pontok feladata, hogy segítsék az
internettől idegenkedő, “bizalmatlan” állampolgárokat (különösen az idősebb korosztályt és a
hátrányos helyzetű rétegeket) abban, hogy használni tudják a számítógépet, és bátrabban
“navigáljanak” a világháló gazdag információs kínálata között és ezáltal ők is hozzáférjenek
az információs társadalom nyújtotta lehetőségekhez, részesülhessenek e tudás adta
előnyökből.
Nélkülözhetetlen tudás birtokában van az, aki képes az ügyeit interneten keresztül intézni.
Ehhez nyújt segítséget a Lipták Gábor Városi Könyvtár eMagyarország Pontja.
Az alábbiakban kérhetik látogatóink eTanácsadónk ingyenes segítségét:
- álláskeresés,
- önéletrajz megírása,
- e-közigazgatási szolgáltatások igénybe vétele: pl. adóbevallás benyújtása az
Ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
- banki tranzakciókat bonyolítása,
- online jelentkezés egy felsőoktatási intézménybe,
- az okmányirodák internetes szolgáltatásainak igénybevétele, időpont foglalás a
személyes látogatáshoz
- saját társadalombiztosítási adatokhoz való hozzáférés az interneten keresztül.
- egyéb közszolgálatáshoz szükséges tanácsadás.
A Városi Könyvtárban eTanácsadóként is dolgozó munkatársunk segíti a hozzánk betérőket,
hogy az interneten elérhető e-szolgáltatásokat és e-tartalmakat, valamint az elektronikus
ügyintézést igénybe tudják venni.
Az eMagyarország Pont nyitva tartása:
Hétfő: szünnap
Kedd: 10-18 óra
Szerda: 10-18 óra
Csütörtök: 10-18 óra
Péntek: 10-18 óra
Szombat: 8-13 óra
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A balatonfüredi Városi Könyvtárban működő eMagyarország Pont
ID száma: 42
A balatonfüredi Városi Könyvtárban működő eMagyarország Pont eTanácsadója:
Sári Annamária
Tel: 06-87/343-070
E-mail cím: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu
Az eMagyarország Centrum, mint központi szerv elérhetősége
eMagyarország Centrum - NT Nonprofit Közhasznú Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: +36 1 413-7751, Fax: +36 1 321-7819
Honlap: www.emagyarorszag.hu
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-912966
Adószám: 21372070-2-42
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00752-20092
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