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Németh Márton 

Nemzeti nyelvű könyvtári e-könyvszolgáltatási 
keretrendszerek: skandináv esettanulmányok 
itthoni tanulságokkal 

A rövid összefoglaló tanulmányban a skandináv szolg áltatási keretrendszerek bemutatá-
sán keresztül szeretnénk illusztrálni azokat a kihí vásokat, melyekkel a könyvtárak Európa-
szerte szembenéznek a kurrens, szerz ői jogilag védett e-könyvek szolgáltatásának terüle-
tén. Az elemzés egyfel ől gyakorlati szempontokon alapul, miután lehet őségünk nyílt kipró-
bálni online közkönyvtári e-könyvszolgáltatásokat d án, norvég, illetve svéd közkönyvtári 
felhasználói hozzáférésen keresztül. Az összegzés ö sszeállításában másrészt jelent ős se-
gítséget nyújt az a jelentés, melyek a dán e-könyvp iac alakulásáról szól. A svéd összegzés 
elsődleges forrása pedig a Boråsban található svéd köny vtárosképz ő intézményben az 
Elena Maceviciute professzor által irányított kutat ási projekt tapasztalatainak összegzése 
(Bogen og litteraturens vilkår 2016 bog- oglitterat urpanelets årsrapport, 2016; Maceviciute, 
2016). A skandináv példák ismertetése után röviden kitérek az itthon hasznosítható tanul-
ságokra, a magyar e-könyvszolgáltató keretrendszer megalkotásának szükségességére is. 

Tárgyszavak: elektronikus dokumentum; elektronikus szolgáltatás; 
könyvtár; szerzői jog; Skandinávia 

Általános európai szintű kihívások 
 
Az egyes skandináv szolgáltatási modellek rövid 
ismertetését megelőzően néhány szóban felvázo-
lunk néhány európai szintű kihívást a könyvtári 
e-könyvszolgáltatások kapcsán. Ezek közül a leg-
fontosabb talán a jogi keretek kérdésköre. Egyre 
égetőbb a hiánya egy olyan jogi keretrendszernek, 
vagy legalább egységes ajánlások megfogalmazá-
sának, mely az egész e-könyvpiac működését 
európai uniós szinten befolyásolná, szabályozná, 
segítve a hatékony egyensúly megtalálását a szer-
zői jogtulajdonosok (kiadók), a felhasználók, illetve 
a szolgáltatásban érdekelt egyéb szereplők (pél-
dául a könyvtárak) érdekei között. Különösen vo-
natkozik ez például az e-könyvkölcsönzés felté-
teleinek formálására, illetve a másolásvédelem, 
illetve a kölcsönzéseket érintő kiadói kompenzáció, 
az e-könyvpiac és a könyvtári szolgáltatások 
együttélésének kérdéskörére. Nyitott kérdésként 
merül fel, hogy a nemzeti nyelvű e-könyvekhez 
kötődő könyvtári szolgáltatások megjelenjenek-e 
európai szintű prioritásként a digitális (digitalizált) 
kulturális örökséghez való hozzáférés vonatkozá-
sában. A könyvekre illetve digitális szolgáltatások-
ra vonatkozó áfakulcsok eltérő volta is számos 
kérdést felvet, főleg annak kapcsán, hogy jelenleg 

az uniós szabályok nem engedik kiterjeszteni a 
könyvekre vonatkozó kedvezményes áfakulcsokat 
a digitális szolgáltatásnak minősülő e-könyvekre. 
Igen kérdéses e tekintetben, hogy egy adóharmo-
nizációs folyamatnak esetleg negatív végkifejlete 
lenne, a könyvekre vonatkozó jelenlegi kedvezmé-
nyek felszámolásával.  
 
 
Az E-reolen projekt Dániában 
 
A dán E-reolen (e-könyvespolc) projektnek tanul-
ságos története van, mely kitűnően összegzi, hogy 
milyen nehézségekkel kell szembenézniük a 
könyvtárnak a kiadói üzleti érdekek, a szerzői jog 
és a felhasználói elvárások között őrlődve. A pro-
jekttel kapcsolatos munkálatok 2011 tavaszán 
indultak el, 2011 őszétől pedig a szolgáltatás, mely 
2012 tavaszára minden dán közkönyvtárban elér-
hető lett (Steen-Hansen, 2012). 127 kiadó 3637 
műve lett elérhető kölcsönzés céljából, a tartalmak 
rendelkezésre bocsátását egymillió dán koronás 
extra minisztériumi keret segítette. 30 napos köl-
csönzési idővel, egyszeri hosszabbítással gyakor-
latilag a legnagyobb bestsellerek és kurrens szak-
könyvek kölcsönzése is megjelent a dán könyvtári 
hálózatban. Le lehetett mintákat tölteni az e-köny-
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vekből s közvetlen link segítségével meg is lehetett 
vásárolni az adott művet az adott kiadó által meg-
adott online értékesítési felületen. A kiadók lehető-
ség szerint rendelkezésre bocsátották kölcsönzés 
céljából az összes általuk kiadott művet, a könyv-
tárak központilag konzorciumba szerveződve kivá-
logatták, hogy milyen műveket akartak ténylege-
sen kölcsönzésre bocsátani. Az egyes intézmé-
nyek költségvetési korlátaik függvényében hatá-
rozhatták meg a havi intézményi kölcsönzési kvó-
tát, illetve költségkeretet. A kiadók minden egyes 
kölcsönzési tranzakció után ellentételezésben 
részesültek. A modellbe még annak a szabályozá-
sa is bekerült, hogy az egy évnél régebben kiadott 
e-könyveket olcsóbb lett könyvtári kölcsönzési 
forgalomba bocsátani, mint az újdonságokat. A 
modell tehát első pillantásra tökéletesnek tűnt. A 
felhasználók lényegében megkapták ugyanazokat 
a kölcsönzési lehetőségeket, mint amit a papírala-
pú könyvek révén élveztek. A kiadók bevételhez 
jutottak a kölcsönzések után is, ráadásul a könyv-
tárakon keresztül egy újabb járulékos értékesítési 
csatorna jelentkezett a számukra. A könyvtárak 
pedig konzorciumba szerveződve lehetőséget 
kaptak arra, hogy kiválasszák a kölcsönzésbe 
bocsátott műveket a kiadói kínálatból. Egyedi in-
tézményi szinten eldönthették, hogy havi szinten 
hány e-könyv kölcsönözhető az olvasók számára, 
a ráfordítható költségkeretet figyelembe véve. Az 
üzleti-szolgáltatási hibrid modell első verziója még-
is kudarcba fulladt, melynek magyarázata főként 
technikai okokra vezethető vissza. Nem lehetett 
ugyanis megtalálni azt a biztonságos másolásvé-
delmi platformot, melynek segítségével a kölcsön-
zések lebonyolíthatók lettek volna. Az Adobe meg-
oldását, melyet a projekt keretében használtak, 
igen hamar feltörték. Ennek következtében több 
ezer, a projekt keretében szolgáltatott dán e-könyv 
tűnt fel dán torrent szervereken. (Wittorf, 2012) A 
kiadók számára rémképként sejlett fel, hogy a nem 
biztonságos könyvtári kölcsönzési szolgáltatás 
kannibalizálni fogja a dán e-könyvpiacot. Világos 
volt, hogy meg kell újítani a szolgáltatási kereteket. 
Ennek kárvallottjai viszont a legális felhasználók 
lettek. A könyvekhez ugyanis a megújult szolgálta-
tási felületen már csupán folyamatos adatkapcso-
latot igénylő online stream formájában online lehet 
hozzáférni, nem lehet letölteni őket a számítógép-
re. Másfelől viszont legalább sikerült olyan mobil 
alkalmazásokat fejleszteni iOS illetve Android plat-
formokra, melyek lehetővé teszik a tartalom letöl-
tését mobil eszközökre. A dán nyelvű tartalom 
mellé, az amerikai Overdrive szolgáltatási palettá-
jának kiterjesztésével angol nyelvű tartalmakat is 
tudnak kínálni a megújult felület révén (e-Reolen 

Global néven). További fontos tényező, hogy saj-
nos a nagy kiadók üzletpolitikai változásainak kö-
vetkeztében nagyon visszaesett a kezdeti szintről 
a szolgáltatható dokumentumok száma is. Legin-
kább a már régebben kiadott, kevesebb kereske-
delmi értékű műveket bocsátják a könyvtárak ren-
delkezésére. A könyvtárak civil egyesületet hoztak 
létre az e-könyv- és e-hangoskönyv-kölcsönzés 
támogatására. Olvasásfejlesztési céllal külön felü-
letet alakítottak ki a gyermek és ifjúsági korosztály 
számára, melyet elérhetnek az integrált nemzeti 
szintű iskolai információs rendszerben használt 
bejelentkezési adataikkal is. Annál is inkább szük-
ség van erre, mert a legújabb felmérések szerint a 
dán lakosság 60%-a jelenleg semmiféle e-könyvet 
nem olvas, sem könyvtári, sem kereskedelmi szol-
gáltatási forgalomban (Bogen og litteraturens vilkår 
2016 bog- og litteraturpanelets årsrapport, 2016). 
Persze ennek hátterében ott állnak az európai 
szinten példanélküli hatékonysággal működő ha-
gyományos könyvtári szolgáltatások, s az ezzel 
párhuzamban álló magas felhasználói arány is. Az 
e-könyvpiac változásait taglaló jelentés rámutat 
arra, hogy az e-hangoskönyvek szolgáltatása terén 
csendes forradalom zajlik a kereskedelmi előfize-
téses szolgáltatás térhódításával. Azonban ez a 
könyvtárak hatókörén kívül zajlik le. Ugyanez a 
tendencia zajlik le az iskolák vonatkozásában, ahol 
az egyes tankönyvcsaládokhoz a jelentős dán 
tankönyvkiadók saját portálokat fejlesztenek, digi-
tális taneszközöket kínálva hozzáadott értékként a 
papíralapú tankönyvek mellé. Ez az említett körül-
mény is indokolja, hogy az e-Reolen projekt keretei 
között miért szólítják meg dedikált szolgáltatások-
kal az ifjú korosztályokat. Az e-Reolen márkanév, 
illetve a projekt népszerűsítését központi marke-
ting elemek kialakításával is támogatják, melyeket 
a könyvtárak szabadon felhasználhatnak a saját 
helyi környezetükhöz illeszkedő módon. 
 
A svéd könyvtári e-könyvszolgáltatás helyzete 
 
Svédországban törvényi előírás a közkönyvtárak 
számára a digitális szolgáltatások biztosítása, ide-
értve az e-könyveket is. Az e-könyvkölcsönzési 
szolgáltatásnak a felhasználók számára pedig 
ingyenesnek kell lennie (Maceviciute, 2016). A 
legfontosabb szereplő az e-könyves szolgáltatások 
piacán az e-Lib, mely kereskedelmi e-könyvplat-
formot is üzemeltet, de emellett saját szolgáltatási 
felületet alakított ki a közkönyvtárak számára is. 
Eredetileg egységáras modellt alkalmaztak a 
könyvtárak felé. Minden egyes e-Lib által forgal-
mazott mű bevonható lett könyvtári kölcsönzések 
keretei közé 20 koronás licencenkénti egységáron. 
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Egy licenc egy adott felhasználó számára történő 
kölcsönzést tesz lehetővé, a hosszabbítás lehető-
ségével együtt. Ez voltaképpen a hagyományos 
könyvek kölcsönzési modelljét követi (Maceviciute, 
2016). Ezt a modellt sok támadás érte. A svéd 
könyvtáros-egyesület megpróbált alternatív modellt 
kidolgozni, de nem sikerült a kiadókkal megegye-
zésre jutni. Az e-Lib jelenleg már differenciált árpo-
litikát folytat, egy régebben kiadott kereskedelmileg 
kevésbé értékes mű kölcsönzési költsége 20 svéd 
korona alá is csökkenhet, de a kurrens keresett 
művek esetében e költség a 100 koronát is meg-
haladhatja. A tíz legkeresettebb könyvet a végfel-
használók 47 és 160 korona között tudták megvá-
sárolni, míg a könyvtárak számára egy kölcsönzési 
licenc beszerzése 80-100 koronába kerül. 
Jónéhány kiadó ráadásul kölcsönzési embargót 
alkalmaz a legújabban megjelent művek vonatko-
zásában. Az egyes könyvtárak olvasói saját 
aldomén címmel érik el az e-Lib szolgáltatásait (pl. 
http://e-gotlib.elib.se – ez a göteborgi városi könyv-
tár e-könyvkölcsönzési felülete az e-Lib rendsze-
rében). Az Overdrive révén szolgáltatott angol 
nyelvű tartalmak a dán modellhez hasonlóan itt is 
társulnak a svéd nyelvű e-könyvek mellé.  
 
Néhány kiadó egyedi ármegállapodást kötött a 
könyvtárakkal, s az e-Lib szolgáltatásán kívül érté-
kesít kölcsönzési licenceket. Ám ebben az esetben 
is tranzakciónként kell fizetni, s minél újabb, kere-
settebb egy e-könyv, annál drágább a kölcsönzése 
(Maceviciute, 2016).  
 
Az akadémiai könyvtári szféra dokumentumellá-
tottságán segítenek azok a megállapodások, me-
lyeket teljes, általában idegen nyelvű e-könyv-
csomagok hozzáférésének biztosítása céljából 
kötnek aggregátor tartalomszolgáltatókkal az itthon 
is ismert minták szerint. Itt kockázatként arra kell 
utalni, hogy az angol nyelvű kurrens szakkönyv-
szolgáltatás megfelelő svéd nyelvű szolgáltatási 
rendszer hiányában tovább rombolja a svéd nyelv 
pozícióit az akadémiai világban, különösen a ter-
mészettudományok és az élettudományok terüle-
tén. Másrészt pedig, miután külső partner szolgál-
tatja az e-könyveket, a szolgáltatás folyamatára a 
szerződő könyvtáraknak semmiféle befolyása 
nincs. 
 
A jövőre nézve érdekes fejlemény, hogy a legna-
gyobb skandináv közgyűjteményi rendszerdisztri-
bútor az Axiell megvásárolta a tulajdonjog 70%-át 
az e-Lib cégben a kiadóktól, kérdés, hogy ez mi-
lyen változásokat jelent majd. Végeredményben 
megállapíthatjuk, hogy a legdrágább hozzáférési 

mód az adófizetőknek az e-könyvekhez való hoz-
záférés a könyvtárakon keresztül. Általános euró-
pai problémát jelent továbbá, hogy az e-könyvekre 
a sokkal magasabb normál áfakulcs vonatkozik a 
hagyományos könyvekhez képest, ami tovább 
drágítja a kölcsönzési költségeket. A kiadók szá-
mára Svédországban jelentős bevételi forrást je-
lent a könyvtári kölcsönzésekből befolyó összeg 
(Maceviciute, 2016). A jelentős bevételekkel ma-
gyarázható az is, hogy az e-Lib rendszeren még 
mindig fenntartották az Adobe másolásvédelmi 
rendszerének használatát. Egy adott felhasználó 
csupán két könyvet kölcsönözhet havonta, s mint 
korábban említettük, a kölcsönözhető művek köre 
is korlátozott. A szabályrendszer keretei közé úgy 
tűnik, hogy belefér a nem hatékony DRM rendszer 
fenntartása is. Másfelől a könyvtárak számára az 
egész üzleti modell azért is komoly problémát je-
lent, mert az e-könyveket az e-Lib szolgáltatja, 
azok nem kerülnek könyvtári állományba, a könyv-
tárnak voltaképpen csak a kölcsönzés lebonyolítá-
sában van szerepe, a kölcsönzés tárgyául szolgáló 
állományhoz egyszerűen nem fér hozzá. 
 
A szerzői jog által nem védett digitalizált, vagy 
digitálisan keletkezett dokumentumok persze a 
könyvtári állomány integráns részét alkotják. Ezek 
szolgáltatása nem egyedi intézményi szinten való-
sul meg elsősorban, hanem a svéd közös kataló-
gusrendszeren, a Librisen keresztül igyekeznek 
biztosítani azt (Maceviciute, 2016). 
 
 
Norvégia − A mobileszközökre illetve 
földrajzi korlátozásokra szabott 
szolgáltatások dominanciája 
 
Norvégiában a már korábban említett másolásvé-
delmi, dokumentumhozzáférési kihívásokra a ki-
adók és a könyvtárak egy egyedi szolgáltatási 
projektet alakítottak ki. A könyvtárak fejlesztő part-
nere e téren a Bibliotek Systemer As nevű cég 
(http://www.bibsyst.no). Könyvtári e-könyvköl-
csönzés csupán mobiltelefonokra illetve táblagé-
pekre szabott célalkalmazásokon keresztül lehet-
séges iOS és Android környezetben az ebokbib 
szolgáltatáson keresztül (http://ebokbib.no). Az 
egységes közkönyvtári olvasójegyrendszer fel-
használásával regisztrálhat az olvasó a mobilesz-
közön. Jogosultságai hozzákötődnek ahhoz a 
könyvtárhoz, melynek olvasójaként regisztrál a 
rendszerbe. A kiadók a könyvtárakkal számolnak 
el a kölcsönzési licencköltségek kapcsán. Többes 
regisztráció lehetséges, de mivel belépéskor ki kell 
választani a könyvtárat, melyen keresztül a szol-
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gáltatást használná, ezért ki, illetve be kell jelent-
kezni, egyszerre csak egyetlen könyvtár olvasója-
ként azonosítva használható a szolgáltatás. 
E-könyvet kölcsönözni PC, Macintosh platformo-
kon egyáltalán nem lehet. Svédországgal, Dániá-
val ellentétben, itt nem jellemző, hogy a kiadók 
embargó politikával élnének a legújabb kiadású, 
legkeresettebb művek kölcsönzése felé. A fel-
használók helyzete azonban ettől még sajnos nem 
lesz kedvezőbb, mivel a kölcsönzési jogosultságot 
a könyvtárak adott példány- és felhasználói szám-
ra vásárolják meg havi bontásban. A legkereset-
tebb művek esetében tehát akár többhónapos 
várólisták is kialakulhatnak, míg lehetővé válik a 30 
napra szóló kölcsönzés az adott könyvtár adott 
olvasója számára. A rendszer lehetőséget nyújt 
azonban a legkeresettebb e-könyvek esetében 
rövidített kölcsönzési idő beállítására is, az adott 
könyvtár igényei szerint.  A kölcsönzési feltételek, 
a rendelkezésre álló kölcsönözhető példányok 
száma könyvtáranként változhat, ezért is lényeges 
az adott könyvtárhoz kötődő felhasználói azonosí-
tás a belépéskor. Összegzésként elmondható te-
hát, hogy a szolgáltatás inkább csak a kevésbé 
keresett kurrens, illetve régebbi kiadású e-könyv-
állomány eléréséhez használható hatékonyan. A 
platformfüggetlenség hiánya, a kölcsönzési korlá-
tozások is komoly mértékben behatárolják a szol-
gáltatás használhatóságát. Komoly előny viszont, 
hogy a mobilalkalmazás használata nem terhelt 
norvég ip-cím korlátozással, hanem megfelelő 
jogosultságok birtokában külföldről is elérhető. 
Tervben van a kölcsönzési szolgáltatások kiter-
jesztése a hangoskönyvekre is. 
 
A nem szerzői jogvédett művek szolgáltatását a 
Norvég Nemzeti Könyvtár koordinálja. Kizárólag a 
norvég ip-cím tartományból érhető el a bokhylla.no 
nevű szolgáltatás, melynek révén minden (!) a 
nemzeti könyvtár állományába tartozó és digitali-
zált, 2000. előtt kiadott művet szolgáltatnak. Ennek 
jogi hátterét a norvég jogkezelő KopiNor szerve-
zettel kötött szerződés biztosítja. Letölteni nem 
lehet az adott műveket, azok csupán online olva-
sásra érhetők el stream formában, platform-
független felületen. Nem norvég IP-címről történő 
hozzáféréshez kutatási-oktatási célra egyedi en-
gedélyt adhat ki a könyvtár (Nasjonalbiblioteket, 
2017). Az állomány nem szerzői jogvédett részét 
fokozatosan integrálták már a Norvég Nemzeti 
Könyvtár központi katalógusába is, ahonnan korlá-
tozás nélkül elérhetők, letölthetők az adott 
e-könyvek. 
 
 

Következtetések magyar szemmel 
 
A gyors, teljesség igénye nélküli áttekintés azokat 
a főbb kihívásokat volt hivatott számba venni, me-
lyekkel elsősorban a szerzői jogvédett e-könyvek 
szolgáltatása kapcsán szembesülhetünk. Az egyik 
fontos következtetés, amit le lehet vonni, hogy 
csupán konzorciumi formában a teljes közkönyvtá-
ri, illetve akadémiai szférát felölelő szolgáltatási 
modellek tűnnek életképesnek. Egyedi intézményi 
modellek kialakítása nem életképes megoldás. 
Másrészt a szolgáltatási keretek kimunkálásában 
kompromisszumot kell találni a felhasználói, kiadói, 
könyvtári érdekek háromszögében. Sajnos általá-
nos tapasztalatok szerint a felhasználói érdek lát-
szik leginkább háttérbe szorulni a kiadók üzleti 
érdekei, illetve a könyvtárak szolgáltatási szem-
pontjai folytán. Ennek viszont aggasztó következ-
ménye lehet, hogy nagyon leszűkülhet az adott 
szolgáltatás felhasználói köre. Magyarországon az 
utóbbi években a kereskedelmi e-könyvpiac csa-
tornái hatékonyan kiépültek, s szerencsére ezeken 
a platformokon nem jellemző a kemény másolás-
védelmi rendszerek használata sem, megeléged-
nek a digitális vízjelek alkalmazásával. A fizikai 
könyvek kölcsönzéséhez hasonló szolgáltatási 
modell megalapozásához (ha nem nyílt hozzáféré-
sű művekről beszélünk) viszont úgy tűnik, hogy 
sajnos elengedhetetlen a kemény másolásvédelmi 
rendszer használata, hiszen így biztosítható, hogy 
az olvasó csak a kölcsönzési feltételek előírásai 
szerint férjen hozzá az adott e-könyvpéldányhoz. A 
megfelelő licencmegoldás és másolásvédelmi 
konstrukció mellett döntő jelentősége van a megfe-
lelő szolgáltatási felület kialakításának is. Ennek 
ergonomikusan vonzónak, könnyű használatot 
biztosítónak kell lennie. Emellett hidat jelenthetne 
a kereskedelmi e-könyvszolgáltatások felé is, ha a 
kölcsönzést követően, illetve annak alternatívája-
ként meg is vásárolná a felhasználó az adott mű-
vet. A felhasználói felület tervezésekor arra is fi-
gyelemmel lehet lenni, hogy nem szükséges szét-
választani a szerzői jogvédett művek kölcsönzését 
a nem szerzői jogvédett e-könyvek szolgáltatásá-
tól, hanem ez közös platformon is megvalósítható. 
Az ELDORADO projekt keretében fejlesztett meg-
oldások igen ígéretesek voltak e téren. Vélemé-
nyünk szerint igen hasznos volna, a már meglévő 
fejlesztési tapasztalatokra figyelemmel megalkotni 
egy közös magyar e-könyvszolgáltatási platformot. 
A svéd példa is arra utal, hogy erős üzleti konver-
gencia érvényesül a közgyűjteményi gyűjtemény-
kezelő rendszerek, illetve a közgyűjteményi tartal-
mak szolgáltatásának egységes keretek közé il-
lesztése terén. Az összes érdekelt összefogásával, 
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a megfelelő szakmai, illetve finanszírozási keretek 
kidolgozásával, a magyar nyelvű e-könyvek könyv-
tári szolgáltatásának kellene, hogy legyen jövője 
hazánkban. 
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