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Fogalmi meghatározás és tétel

E-könyv, elektronikus könyv

„Az e-könyv az elektronikus formában létrehozott és terjesztett 
szöveget és egyes esetekben képet tartalmazó fájl, ami digitális 
megfelelője a nyomtatott könyvnek. Használatához, olvasáshoz 
megfelelő elektronikai eszköz szükséges.”

Tétel:

- Az e-könyvek közzététele és rendelkezésre bocsátása 
a nyilvános gyűjteményekben manapság nehezen 
megoldható, mondhatni akadályoztatva van.

- A jövőt illetően azonban vannak perspektívák.
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JOGSzerzői jogi vonatkozások

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 38. § (5) bekezdés a szerzői jog által védett produktumok zárt 

hálózatokon való megjelenítésének lehetőségéről gyűjtemények 
könyvtárak számára.

- 18. § (1)–(2) bekezdés a szerző vagy kiadó kizárólagos jogairól 
a mű többszörözését illetően különös tekintettel: „...a mű tárolása 
digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes 
hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása...”

117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott 
szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz 
való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel 
módjának és feltételeinek meghatározásáról
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Olvasók tábora

1. Az e-könyv egyelőre meglehetősen rétegkategória a hazai 
olvasóközönség köreiben. A magyar ember meglehetősen 
konzervatív az olvasói szokásokat tekintve.
Viszonylag kevés a készülék is, illetve szegmentált a piac.

2. A szakmai és tudományos irodalom némileg kivételt képez 
az általános trend alól. A mindennapi munkához, tanuláshoz, 
kutatáshoz használt szakkönyvek elektronikus formátumban 
vitathatatlan előnyökkel  rendelkeznek a papírral szemben 
(keresés, navigáció, terjedelem, tárolás).

3. Mint tudjuk az Internet és azzal egy zabolátlan virtuális világ 
létrejötte – az ebben a világban kialakult magatartásformák –
egyáltalán nem tettek jót a digitális formában is közzé tehető
szerzői produktumok kereskedelmének, közzétételének.

4. Egyáltalán kérdés, hogy egy emberöltő múlva lesz-e még 
hagyományos értelembe vett olvasó, aki hajlandó a blogokon 
és rövidhíreken kívül „könyvnyi” szövegeket olvasni.

KULTÚRA
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A kultúrához három dolog kell...

1. Pénz
Fizetésből élünk, a könyvtárakban fizetésből 
élők dolgoznak.

2. Pénz
A fejlesztésekhez, az új eszköz-
és tartalomvásárlásokhoz pénz kell.

3. Pénz
Ha kevesebbet kell dolgozni a fizetésért, több 
szabadideje marad az embereknek a kultúrára 
esetleg többet tudnak rá költeni.

GAZDASÁG
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Van-e elég e-könyv?
- Körülbelül 4000 e-könyv van kereskedelmi forgalomban 

ma Magyarországon
- Ennek kb. 50% lejárt szerzői jogú, közkincs → MEK
- A MEK-nek önmagában van 9–10 ezer kötete ami teljesen 

díjmentesen hozzáférhető. Van még több nyitott 
és díjmentesen használható e-tár 
(DIA, Kempelen Farkas Digitális Könyvtár stb.)

- Aktuális minőségi tartalom azonban kevés van. 
Kevés nyomtatott könyv jelenik meg e-könyv formátumban 
(félnek a szerzők és a kiadók is)

- Az Akadémiai Kiadó és a CompLex Kiadó minden nyomtatásban 
megjelent könyve kiadásra kerül e-könyv formátumban is. 
Rendszereinket folyamatosan fejlesztjük, hogy megfelelően 
gyors és kényelmes kiszolgálást találjon nálunk a látogató.

TARTALOM
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E-könyvek elérése helyben
• Számítógépterem szinte minden könyvtárban van már.
• A zárt hálózat is ki van alakítva már sok helyen. 
• A másolásvédelmi rendszerek azonban tökéletlenek 

és még ezeken a zárt hálózatokon is körülményessé teszik 
használatot, elijesztik az olvasót.

• Egy olyan rendszer kell ami a már meglévő, ismert, 
mindenki által könnyen használható eszközökre 
(pl. Internetes böngészők) építve teszik könnyedén 
elérhetővé az elektronikus szövegeket. (E-könyvtár)

E-könyvek kölcsönözhetősége
• Az e-könyv olvasó eszközök piaca rendkívül változatos 

és a gyártók versenyzése a minőség megtartása mellett 
eredményezi az eszközök árának csökkenését. Már 25 ezer 
forint körül beszerezhetőek megfelelő e-könyv olvasók...

• A fájlok kölcsönzése saját eszközökre a jelenlegi rendszerek 
mellett meglehetősen kockázatos. A mindenki számára 
megfelelő (olvasó, szerző, kiadó, könyvtár) és biztonságos 
szolgáltatás kiépítése horribilis összegekbe kerülne

TECHNIKA
Kölcsönözhető-e e-könyv olvasó eszköz?
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Köszönöm a figyelmet!
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