
A József Attila Megyei Könyvtár Fõ téri
központjának eMagyarország pontja
megnyerte a MeMoP-2014. pályázatot.   

Ennek révén három korszerû számító-
géppel gyarapodott térítés nélkül (önálló-
an) használható gépeink köre. Ezzel
egyidejûleg új használati szabályokat
alakítottunk ki a térítésmentes inter-
netezésre és számítógép-használatra vo-
natkozólag. Ezek megállapításánál figye-
lembe vettük a támogatási szerzõdésben
elõírt kötelezettségeinket, de mûködési
sajátosságainkat, intézményi érdekeinket
is. Legfontosabb szempont volt, hogy az
új, ingyen használható gépek forgalma
ne veszélyeztesse tervezett bevételeinket.
Ebbõl adódóan a fénymásolás, nyomta-
tás, szkennelés, szövegszerkesztés to-
vábbra is fizetendõ szolgáltatás maradt,
akárcsak a honlapok túlnyomó részének
böngészése. 

Meghatároztuk a térítési díj nélkül lá-
togatható webhelyeket, szolgáltatásokat:
könyvtárunk katalógusa, felvételi tájé-
koztató és meghirdetett képzések, az Er-
zsébet-program pályázatai, háztartási
nagygépek cseréjét támogató program
pályázatai, egyéb lakossági energiahaté-
konysági pályázatok, tájékozódás az
országportálon (www.magyarorszag.hu),
intézmények, jogszabályok, ügyleírások,
dokumentumminták, ügyfélkapus ügyek
online intézése, elektronikus adózás és
egyéb, ÁNYK keretprogrammal kitölten-
dõ és ügyfélkapun át feltöltendõ doku-
mentumok intézése, útdíjjal kapcsolatos
információk és ezzel összefüggõ térké-
pek, földhivatali ügyek, TakarNet Földhi-
vatali Információs Rendszer.

A katalógushasználatot ezeken a gé-
peken nem regisztráltatjuk, elõzetes en-
gedélykérésre nincs hozzá szükség. Az
önállóan végzendõ elektronikus ügyinté-
zést azonban elõzetesen be kell jelenteni
a tájékoztató könyvtárosnál, aki egy táb-
lázatban regisztrálja azt. Ennek maximá-
lis idõtartama egy óra lehet. A számító-
gépek kezdõképernyõjén egy szöveges
dokumentumban elhelyeztük az összes,
ezzel kapcsolatos webcímet, így kényel-
mesen, egy kattintásra azonnal megnyit-
ható a használó számára. 

Ugyanakkor a látogatók elõl letiltot-
tuk ezeken a gépeken minden egyéb
weboldal megtekintését az ingyenes K9
Web Protection szûrõprogrammal. Mind-
azonáltal a külsõ olvasótérben továbbra
is lehetõség van szélesebb körû számító-
gép-használatra – térítési díj ellenében.
Mindazok pedig, akik saját laptopot,
tabletet vagy okostelefont hoznak ma-
gukkal – könyvtárunk WIFI-szolgál-
tatását továbbra is ingyen és idõkorláto-
zás nélkül élvezhetik. Látogatóink és
munkatársaink egyaránt örömmel fogad-
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Az újonnan beszerzett eszközök
önálló szigetetnak



ták az eszközpark bõvülését, korszerûsö-
dését, amit az NFM – NIIFI –
eMagyarország Centrum pályázati forrá-
sának köszönhetünk.

Személyes segítségnyújtás

Meghatároztuk azokat az ügyeket, ame-
lyekben látogatóink e-tanácsadói közre-
mûködést, segítséget vehetnek igénybe.
A tájékoztatás mellett közvetlen segítsé-
get adunk például az Erzsébet-program
és más, lakosságot érintõ pályázatok szá-
mítógépen történõ intézéséhez vagy az
ehhez szükséges e-mail fiók regisztrá-
lásához, illetve egyéb, hivatalos ügyek
számítógépes lebonyolításához. Tapasz-
talataink alapján megfogalmaztuk azt is,
milyen ügyekben nem fogunk közremû-
ködni. Például szövegek legépelését,
adóbevallás elkészítését, internetbankos
ügyek lebonyolítását nem vállaljuk át ké-
rés esetén sem. 

Változás még, hogy januártól már nem
eseti jelleggel segítünk, hanem minden
hét kedjén 9-tõl 17 óráig e-tanácsadói
ügyfélszolgálatot tartunk. Az e-tanács-
adói gép a három e-pontos géppel egy
önálló szigetet alkot könyvtárunk belsõ
olvasóterében. Ugyanitt létrehoztunk egy
információs pontot is.

A gépek közötti oszlopra egy hirdetõ-
táblát tettünk fel, amelyen folyamatosan
frissülve közzéteszünk aktuális pályázati
felhívásokat és híreket, hasznos informá-
ciókat a lakosságot érintõ témákból. Az
asztalon pedig különféle tájékoztatókat
helyeztünk el egy prospektustartóban. Je-
lenlegi kínálatunkból néhány példa: Er-
zsébet-pályáztatás üdülésre, táborozásra,
fürdõbelépõre; Mi mennyi 2015-ben? stb.
Ezek az anyagok zömmel helyben olvas-

hatók, fénymásolat azonban rendelhetõ
belõlük. 

Figyelembe véve, hogy január 9-én el-
indult az Erzsébet-pályáztatás nyugdíja-
sok számára, az információk gyors és tel-
jes körû megosztása, valamint a pályázás
különféle módokon történõ támogatása
nagy segítséget jelenthet látogatóink szá-
mára. Eddigi tapasztalataink szerint a
(könyvtáron belüli) személyes megkere-
sések többnyire nyugdíjasok részérõl ér-
keztek. Õket egyben regisztráltuk nyil-
vántartott látogatóink közé is. 

Szerencsére a számítógépek és az
egyéb okos eszközök elterjedtsége, vala-
mint az internetpenetráció mértéke miatt
nem jelentkezett tömeges érdeklõdés az
önállóan használható, ingyenes gépek
iránt. Egyelõre problémát, konfliktust és
visszaélést sem tapasztaltunk akár a gép-
használat, akár a kitett tájékoztatók eltu-
lajdonítása tekintetében.
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