
Az alábbiakban a Tatabányai Városi
Könyvtár webszerkesztõ workshopján,
szeptember 18-án elhangzott elõadáso-
mat igyekeztem részletesebben kifejteni.
(A rendezvény honlapja: https://sites.
google.com/site/mkekemszwebszerkesz
toworkshop/2012-09-18, az elhangzott
elõadás prezentációja: http://mek.oszk.hu
/html/ irat tar /eloadas/2012/e-book
-ok-libr.ppt) 

A cikk az elõadás után íródott, ezért –
talán némiképp formabontóan – már be-
levettem néhány késõbbi információt is,
ti. õsszel egyre jobban sûrûsödnek a ha-
zai könyvtáros világban az e-bookokkal
kapcsolatos rendezvények. 

Alapvetések

Bevezetõül érdemes áttekinteni, rögzíte-
ni a könyvtárak alapvetõ feladatát, amely
évszázadok óta meghatározza ezt az in-
tézményrendszert, ez pedig elsõsorban
az írásos dokumentumok gyûjtése, meg-
õrzése, feldolgozása és szolgáltatása.

Mai könyvtáraink állományának túl-
nyomó részét jelenleg papír kiadású
könyvek, idõszaki kiadványok és egyéb
dokumentumok (pl. térképek, képeslapok,
plakátok, fotók) képezik. Ezek kezelésé-
nek, használatának megkönnyítésére az
állományt leíró metaadatokból katalógu-
sokat építünk, tematikus, ajánló biblio-
gráfiákat, a válogatott mûvekbõl könyv-
ismertetõket, -ajánlásokat, az új köny-
vekrõl és más dokumentumokról listákat

készítünk, és alkalmanként adott esetben
rögzítjük a folyóiratok tartalomjegy-
zékét.

E tevékenységeink segítik olvasóinkat
a keresésben – ha tudják, mit keresnek –,
a böngészésben – ha nem igazán tudják
–, a választásban, válogatásban, és az
ajánlásokkal esetleg még rá is vehetjük
õket egy-egy könyv elolvasására.

Ebben a napi információközvetítõ
munkában alapvetõen a saját, helyi állo-
mányunkra támaszkodunk, de a könyv-
tárközi kölcsönzés (lásd ODR, azaz Or-
szágos Dokumentumellátási Rendszer)
segítségével bármelyik más hazai vagy
akár külföldi könyvtár könyvét tudjuk
közvetíteni az olvasóknak. (2011-ben
710 könyvtár összesen 36 642 kérést
küldött egy kölcsönzõ intézménynek, for-
rás: http://odr.lib.klte.hu/odrstatisztika)

Digitalizálás

Az elmúlt években a digitalizálás közis-
mert fogalommá és tevékenységgé nõtte
ki magát a könyvtárakban és azokon túl.

Mit is digitalizálunk?
A rövid válasz, hogy lényegében min-

dent, amire szükség, igény van elektroni-
kusan, aminek az eredeti anyaga erõsen
veszélyeztetett, amit minél többek szá-
mára szeretnénk hozzáférhetõvé tenni.
Könyveket, folyóiratokat, sajtót, de ezen
túl térképeket, fotókat, plakátokat, képes-
lapokat, minden, a gyûjteményeinkbe
tartozó dokumentumot.
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Kik is digitalizálnak?
A rövid válasz erre a fontos kérdésre

is az, hogy szinte mindenki. Nézzük rész-
letesebben, néhány példával:

A könyvtárak, múzeumok, levéltárak
jó ideje digitalizálják vagy digitalizáltat-
ják saját állományukat a szélesebb körû
hozzáférés vagy az információk megõr-
zése érdekében, például:

• OSZK: Corvinák –
http://www.corvina.oszk.hu/,

• Országgyûlési Könyvtár: 
4500 könyvet digitalizáltatott a Digitali-
zált Törvényhozási Tudástár elnevezésû
projekt keretében – http://dtt.ogyk.hu,

• a Magyar Digitális Múzeumi
Könyvtár keretében számos hazai orszá-
gos és szakmúzeum, valamint a megyei
múzeumok több mint 5000 kiadványát
digitalizáltatták –
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok, 

• a Magyar Levéltári Portálon a hazai
levéltárak állományának, iratanyagának,
kiadványainak, térképeinek nagy töme-
gei férhetõk már hozzá digitális formá-
ban – http://www.archivportal.hu. 

Cégek pályázati vagy saját forrásból
digitalizálják többnyire a közgyûjtemé-
nyek állományait, például:

• az Arcanum Adatbázis Kft. a CD-
kiadás mellett egyre inkább a hazai köz-
gyûjteményi szféra legnagyobb digitali-
zálási vállalkozójává nõtte ki magát az
utóbbi évtizedben – http://arcanum.hu/, 

• a Google digitalizálási projektje
kapcsán könyvtárak és kiadók több mint
15 millió könyvét digitalizálta, tette
nyilvánosan olvashatóvá vagy árulja
mint e-bookot –
http://books.google.com.

Nem elhanyagolható azonban a ma-
gánkezdeményezésekként és a közösségek

által digitalizált dokumentumok mennyi-
sége sem:

• a Magyar Társadalomtudományok
Digitális Archívumában, amely Reisz
László nevéhez fûzõdik, jelenleg 1323
digitalizált könyv és 667 folyóirat talál-
ható – http://mtdaportal.extra.hu/, 

• a legrégibb, nemzetközi könyvdigi-
talizálási projekt, a Gutenberg Project,
több mint 40 000 digitalizált könyvet
tett már nyilvánosan hozzáférhetõvé az
oldalain – http://www.gutenberg.org, 

• s végül, de nem utolsósorban meg-
említendõ, hogy kevésbé legális feltéte-
lek között, de a különbözõ fájlmegosztó-
kon, torrentoldalakon is ezrével jelennek
meg digitalizált könyvek, e-bookok.

Formátum

A fent említett digitalizálási tevékenysé-
gek eredményeként, többségében, kétré-
tegû PDF-fájlokat szolgáltatnak, ame-
lyekben láthatóan a digitalizált könyvek
szkennelt oldalképei vannak, a képek
mögött elrejtve egy felismertetett, de
nem ellenõrzött, javított, újraszerkesztett
szöveg. Ezek a digitális dokumentumok
PC-k, laptopok, netbookok nagyobb kép-
ernyõin élvezhetõen olvashatók, azonban
a kisebb képernyõvel bíró mobil eszkö-
zökön már kevésbé használhatók.

Jogok

A közgyûjtemények és a cégek által vég-
zett digitalizálások többnyire a régi, nem
jogvédett idõszakra koncentrálnak, ebbõl
következõen ezeknek a digitális könyvtá-
raknak a kínálata fõként az elmúlt száz
év elõtt született mûvekre koncentráló-
dik.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. november4



Kurrens, XX. századi vagy még fris-
sebb kiadványokat digitális formában a
fentiek közül inkább a magánkezdemé-
nyezések keretében, vagy az említett fájl-
megosztókon, torrentoldalakon lehet ta-
lálni.

E-kiadás

A fentiekben a hagyományos, papíralapú
könyvek digitalizált változatait tekintet-
tük át, a szerteágazó és bõvülõ kínálatot.
Az igazán új jelenség azonban az elektro-
nikus kiadás és az elektronikus kiadók
megjelenése. Az elektronikus kiadás lé-
nyegében a könyvek elektronikus formá-
ban való terjesztését jelenti, hiszen azok
elõállítása már több mint egy évtizede
szinte kizárólag elektronikus formában
történik. Az elektronikus kiadás esetén
azonban az olvasóhoz nem nyomtatva,
hanem elektronikus formában jut el a
könyv, többnyire online. Az elektronikus
kiadás világában is a hagyományoshoz
hasonló munkamegosztás kezd kialakul-
ni. Egyes kiadók már e-kiadásra is meg-
szerzik a szerzõi jogok tulajdonosaitól a
kiadási jogokat, de a forgalmazást e-
könyves terjesztõk vagy e-könyv-ter-
jesztéssel is foglalkozó kiadók veszik át.

Formátum

A kereskedelmi e-bookokat eleinte PDF-
formátumban árulták, mostanában egyre
inkább az EPUB és a PRC lett a két leg-
elterjedtebb formátum. Mindkettõ már
kimondottan mobil eszközökre lett opti-
malizálva, amelyek különbözõ, a PC-s
világhoz képest kisebb képernyõvel ren-
delkeznek. Az e-book-formátumok közös
jellemzõi, hogy a szöveg nincs megadott

oldalra tördelve – ahogyan a PDF-ben
igen –, így a kis képernyõjû eszközökön
az olvasó igényének megfelelõ betûmé-
retet alkalmazva a szöveg áttördelõdik a
képernyõ méretének megfelelõen, vi-
szont teljességgel kitölti azt. Ez a jellem-
zõ sok új tulajdonsággal ruházza fel az 
e-könyveket, egyben sok, a papírköny-
veknél természetes tulajdonság, szolgál-
tatás is megszûnik vagy átalakul. A változó
oldalméretek lényegében megszüntetik
az adott oldalhoz való tördelés fáradsá-
gos munkáját, egyben megszüntetik a
stabil, hivatkozható oldalszámokat is,
minden arra épülõ szolgáltatással (pl. in-
dexek, utalók) együtt. A tartalomjegyzé-
kek nem oldalszámra, hanem fejezetekre
utalnak, ugranak közvetlenül, a lábjegy-
zetek pedig végjegyzetekké válnak.

A fellendülõben lévõ e-kiadás a
nyomtatotthoz hasonló modellben, pél-
dányonként árulva, azok felhasználását
ellenõrizve juttatja el közvetlenül az 
olvasókhoz a könyvet. A példányszintû
ellenõrzés kritikus a kereskedelmi e-ki-
adásban. Eleinte ún. kemény DRM1-et
alkalmaztak, manapság azonban ennek
elégtelen hatékonysága miatt a kiadók
kezdenek áttérni az ún. puha DRM2-re,
amely nem eszközhöz, hanem a vásárló-
hoz köti a könyvet.

Jogok

Az e-könyv-kiadás, ellentétben a koráb-
ban említett digitalizálási tevékeny-
séggel, inkább a modern mûvekre kon-
centrál. A kiadók szerzõi jogtulajdonosi
kapcsolataik révén a legújabb mûveket
adják ki e-változatban, sokszor a nyomta-
tott kiadással párhuzamosan, vagy kissé
késleltetve.
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E-kiadók

Magyarországon az elsõ kereskedelmi 
e-könyv-kiadó 2000 decemberében jelent
meg a piacon. A Vikk.net nevû kiadót
Csapó Ida alapította, és „elsõ magyar
elektronikus könyvkiadó”-ként reklá-
mozták.3 A kiadó tisztán e-kiadó volt, te-
hát a könyvei nyomtatva sehol sem jelen-
tek meg. A vállalkozás rövid ideig volt
életképes, a kiadó honlapja rég nyom nél-
kül megszûnt. Az alapító viszont járatos
volt annyira a könyvszakmában, hogy a
könyvekre ISBN-t kért, és be is szolgál-
tatta ezeket a nemzeti könyvtárba, ahol a
mai napig megtalálhatók, helyben
olvashatók.4

2002-ben indult a másik, azóta is mû-
ködõ legrégibb, egyszemélyes e-könyv-
kiadó, a Mercator.5 Fõként számítástech-
nikai könyveket ad ki, de egy régi megál-
lapodás alapján a MEK-bõl (Magyar
Elektronikus Könyvtár) letöltött és kon-
vertált magyar irodalmi klasszikusokat is
megjelenteti ingyenesen. Az elõzõ kiadó-
hoz hasonlóan a Mercator is módszere-
sen ISBN-számokat kért és kapott az 
e-könyveire, amelyeket utána gondosan
el is juttatott az OSZK-ba (az Országos
Széchényi Könyvtárba) köteles példány-
ként.

Érdemes itt egy gondolatra megállni a
kötelespéldány-törvénynél (ami igazából
egy kormányrendelet6). A mai napig az
1998-ban született rendelet a hatályos
jogszabály, amely azonban meglehetõsen
óvatosan, csak egy zárójelben utal az
elektronikus dokumentumokra:

3. § (4) Köteles példányokat kell szol-
gáltatni a sajtótermékek minden kiadási
és elõállítási változatából (beleértve az
elektronikus változatot is).7

Az OSZK többször nekifutott a ren-
delet modernizálásának, az elmúlt évek-
ben számos tervezetet küldött az illetékes
minisztériumnak – legutóbb tavaly nyár
végén –, amelyek részletesebben szabá-
lyozzák az elektronikus dokumentumok
beszolgáltatását, azonban a minisztéri-
umnak mindezidáig nem sikerült dön-
tenie, miközben dinamikusan nõ az 
e-könyv-kiadás Magyarországon is.

Az OSZK-ban 2005 óta mûködik egy
adatbázis-alkalmazás, amelyet alapvetõ-
en a kötelesként beszolgáltatott e-köny-
vek fogadására fejlesztettek ki.8 Egyes
kiadók elfogadják a jogszabály utalását
és beszolgáltatják e-könyveiket, mások
bizalomhiány miatt nem.

Nézzük át röviden, a bõvülõ hazai pi-
acon milyen típusú szereplõket külön-
böztethetünk meg a kereskedelmi e-
könyvek területén:

Hagyományos kiadók: az e-könyv-
kiadók egy része hagyományos könyvki-
adó, szerzõi kapcsolatokkal, többéves,
akár évtizedes kiadói tapasztalatokkal
rendelkezik. A nyomtatott kiadás mellett
többnyire ma már az elektronikus kiadás
jogait is megszerzik a szerzõi jogokat
közvetítõ ügynökségektõl. E-könyveiket
saját webáruházukon vagy terjesztõkön
keresztül igyekeznek értékesíteni. 

Néhány ismertebb kiadó:
eKönyv – Líra Könyv Zrt. + Bookline.hu
(http://www.ekonyv.hu/hu/),
Multimediaplaza – Kossuth Kiadó
(http://www.multimediaplaza.com/),
Interkönyv – Typotex Elektronikus Ki-
adó (http://interkonyv.hu/). 

Eredeti e-kiadók; amelyek kimondot-
tan e-könyvek kiadására szakosodtak,
nem foglalkoznak papírkiadással. 

Ilyen például:
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SFportal e-book (http://ebook.sfportal.hu/),
Adamo Books (http://adamobooks.hu).

E-könyv-terjesztõk: a kiadók mellett
megjelentek az e-könyvek forgalmazói
is, igyekezve minél nagyobb kínálatot
összegyûjteni, remélve a minél nagyobb
forgalmat.

Ilyen például:
Digitalbooks (http://www.digitalbooks.hu/), 
Amazon.com (http://amazon.com) – a
cég papírkönyvek online kereskedésébõl
nõtte ki magát a világ legnagyobb e-
book-forgalmazójává. Az online tartal-
mak kínálatát kibõvítette azok olvasására
alkalmas eszközök forgalmazásával is,
így a Kindle piacvezetõ e-könyv-
olvasójuk mostanra fogalommá vált ezen
a területen.

Eszközforgalmazók: van egy, az Ama-
zontól eltérõ modell is, számos hardvert
forgalmazó cég kezdett el online tartal-
mat, e-könyveket is forgalmazni, terjesz-
teni, ezzel is serkentve eszközeik forgal-
mát, vásárlását. Ezek a cégek fõként in-
gyenes tartalmakat igyekeznek megsze-
rezni, de kiadókkal is keresik a kapcsola-
tot e-könyveik terjesztésére.

Ilyen például:
Prestigio Plaza (http://ebooks.prestigio-
plaza.com) – egy fehérorosz cég, kelet-
európai terjeszkedéssel.
Koobe (http://koobe.hu) – egy ismert ha-
zai eszközforgalmazó.

A hazai piacon jelenleg 35–40 olyan
kiadó van, amelyik kereskedelmi alapon
foglalkozik e-könyvek kiadásával, ill.
forgalmazásával. A Fapadoskonyv.hu ki-
adó nyáron készített becsült felmérése
alapján valamivel több mint 3000 legális
magyar kereskedelmi e-könyvet talált.
Természetesen a fentiek nem tiszta cso-
portok, a funkciók sok esetben kevered-

nek, a hazai piac alakulóban, formálódó-
ban van. Az e-könyvek kiadása jelenleg
egyértelmûen veszteséges üzletág a vál-
lalkozó kiadóknak, azonban olyan nyo-
más érzékelhetõ a nemzetközi piacon,
hogy egyre több kiadó igyekszik részt
venni ebben a jövõben remélhetõleg fel-
lendülõ piacon.

Nonprofit e-könyv-kiadás: Érdemes
azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a
kereskedelmi e-könyv-kiadók mellett
számos nonprofit forrás is gazdagítja a
hazai e-könyvek kínálatát. Ezek többsé-
gében inkább a PDF-formát találjuk, ke-
vésbé a speciális e-book-formátumokat,
mint pl. az EPUB-ot, a PRC-t. Jellemzõ
tendencia, hogy a tudományos kutatóin-
tézetek kiadványaik egy részét a nyomta-
tott mellett elektronikusan, online is hoz-
záférhetõvé teszik, sõt, számos esetben a
nyomtatott helyett költséghatékonyság
miatt az elektronikus kiadást preferálják,
lásd pl. az MTA Világgazdasági Kutató-
intézet Mûhelytanulmányait.9 A MEK az
MTA számos kutatóintézetével kötött
már együttmûködési megállapodást
ezeknek az online kiadványoknak az ar-
chiválására, amire az intézetek maguktól
nem gondolnak.

A tudományos kiadványok mellett a
civil szervezetek (pl. Levegõ Munka-
csoport10), egyházi intézmények honlap-
jain vagy magán honlapokon is sok elekt-
ronikus könyv található, ingyenes hozzá-
féréssel.

Egyesülés az e-könyvekért

Az idei nyáron néhány e-könyv-kiadó
kezdeményezésére megalakult az Egye-
sülés az E-könyvekért nevû csoporto-
sulás.11 A 22 alapító tag között az e-ki-
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adók mellett található néhány e-könyvek-
kel foglalkozó blogger, valamint a
könyvtárak képviseletében a Könyvtári
Intézet, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, valamint a Magyar Elektroni-
kus Könyvtárért Egyesület is. Az egyesü-
lés elsõdleges célja az elektronikus köny-
vek és az ezek olvasására alkalmas 
eszközök elterjesztésének támogatása.
Ez egyben magában foglalja az olvasás
ösztönzését is. Az egyesülésben döntõ
arányban részt vevõ kiadók elsõdleges
érdeke a legális magyar e-könyv-piac ki-
szélesítése, növelése. A könyvtári oldal
részérõl igyekszünk elérni, hogy a
könyvtárak se maradjanak ki errõl az új,
dinamikusan növekvõ területrõl. Az
egyesülés honlapja fejlesztés alatt áll.
Egyelõre rendezvényekkel, a téma nyil-
vánosság elõtt való megjelenítésével
igyekszik megfelelni vállalt célkitûzései-
nek.

Jelenleg a hazai e-könyv-piac mini-
mális. A hazai könyvpiac forgalma saj-
nos évek óta folyamatosan csökken, az
elmúlt három évben a visszaesés elérte a
26%-ot!12 Egy idén nyári becsült felmé-
rés alapján ezzel szemben jelenleg kb.
3000 legális kereskedelmi e-könyv van a
piacon. A teljes könyvpiaci forgalom
59,5 milliárd forint volt, míg az e-köny-
vek tavalyi forgalma óvatos becslés alap-
ján (megbízható adatok errõl egyelõre
nincsenek) kb. 10 millió forint. Ezzel
szemben a nemzetközi tendencia egyér-
telmûen az e-könyvek elõretörését jelzi
Amerikától kezdve Európáig, ahogyan az
idei Frankfurti Könyvvásáron is elhang-
zott.13 Az említett egyesülés nyári létre-
jötte és a médiában való megjelenése
után sorban jelentkeztek az e-könyvvel
foglalkozó kiadók, terjesztõk, a tagság

létszáma gyorsan 50%-al nõtt, és szinte
az összes nagy e-könyvvel foglalkozó
szerepel benne, mögöttük jellemzõen ha-
gyományos kiadók állnak. Az egyesület
már a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztõk Egyesülésével (MKKE) is fel-
vette a kapcsolatot, amelyik szintén 
fontosnak tartja az e-könyvekkel való
foglalkozást.

E-könyvek, könyvtárak

A hazai könyvtárakban egyelõre alig ta-
lálható e-könyv, illetve e-könyvek olva-
sására alkalmas berendezés. Az OSZK-
ban 2010 óta kölcsönözhetõk helyben
használatra e-könyv-olvasó készülékek,
rajtuk néhány ingyenesen elérhetõ 
e-könyv-olvasó. Hasonló szolgáltatást ve-
zetett be pár éve a BME-OMIKK könyv-
tára is. Az idei év azonban gazdag volt 
e-könyvekkel kapcsolatos rendezvények-
ben. Érdekességképpen adnék egy rövid
felsorolást ezekrõl a rendezvényekrõl,
eseményekrõl, amelyek lényege nemcsak
az e-könyvekkel való ismerkedés volt,
hanem egyben a hazai e-könyv-kiadók és
a könyvtárak közeledése, a könyvtárak
szerepvállalásának elkezdése. A cikk jó-
val az eredeti tatabányai elõadás után ké-
szült, ezért magába tudja foglalni azokat
az eseményeket is, amelyek a szeptembe-
ri rendezvény után történtek:

• 2012. április 20.: Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztivál14

Könyvkiadók és könyvtárosok be-
szélgetése az e-könyvekrõl.

Az MKE Jogi Szekciójának kezde-
ményezésére létrejött kerekasztalon
könyvtárosok és könyvkiadók beszélget-
tek a digitális könyvkiadás és a szerzõi
jog aktuális kérdéseirõl.
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• 2012. július 13.: a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének 44. Vándorgyûlése,
Gyõr15

Jogi Szekció: Digitális dokumentu-
mok kötelespéldány-szolgáltatása – ke-
rekasztal-beszélgetés.

A kerekasztal-beszélgetésen könyvtá-
rosok és kiadók beszélgettek e-könyvek-
rõl, a könyvtári könyvdigitalizálások ki-
adókat érintõ problémáiról.

• 2012. július 17.: Elindul az E-köny-
ves infotár16

Könyvtári Intézetben szerkesztett
honlapon az e-könyv-piac eseményeirõl,
fõbb szereplõirõl és újdonságairól szá-
molnak be.

• 2012. szeptember 26.: Az e-könyvek
jelene és jövõje a könyvtárakban17

Kerekasztal-beszélgetés az Akadémi-
ai Kiadó és a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtára szervezésében.

• 2012. október 4.: Hogyan kerül(jön)
az e-könyv a könyvtárba?18

Az Egyesülés az E-könyvekért mû-
helybeszélgetése a Könyvtári Intézet
szervezésében.

• 2012. október 18.: Elektronikus do-
kumentumok a könyvtárakban19

Az Országgyûlési Könyvtárban ren-
dezett találkozón a kiadók és a könyvtá-
rosok közösen keresték a megoldást a di-
gitális dokumentumok legális terjeszté-
sére.

• 2012. október 29.: E-book szakmai
nap a Goethe Intézetben20

Német elõadókkal szakmai nap az in-
tézetben hazai könyvtárosok és kiadók
részvételével. Az elõadók bemutatták és
ismertették az e-bookok elõretörésének
nemzetközi tendenciáját, az e-könyv-
kiadás helyzetét és drámai változását, kü-
lönös tekintettel Németországra. Bemu-

tatták a német e-book-kölcsönzési rend-
szert, az Onleihét. Az elõadások anyaga a
közeljövõben kerül fel az intézet honlap-
jára.

• 2012. október 31.: Elindul az EL-
DORADO-projekt21

ELDORADO – Elektronikus Doku-
mentumküldés Országos Rendszere,
Adatbázisa, és Dokumentumtárának
Megvalósítása az Országos Széchényi
Könyvtárban

(Az ELDORADO-projekt honlapja:
http://www.oszk.hu/eldorado/eldorado-
projekt)

A fenti – nem teljes – felsorolásból
látszik, hogy Magyarországon is egyre
intenzívebben foglalkoznak könyvkiadók
és könyvtárosok az e-könyvek témájával.
Egyre jobban érzik mindkét területen,
hogy noha jelenleg a hagyományos iro-
dalomhoz képest minimális még itthon
az e-könyvek megjelenése, ez a helyzet
nagyon gyorsan megváltozhat. Az sem
elhanyagolandó tényezõ, hogy a kereske-
delemben megjelenõ, kiadók által ter-
jesztett e-könyvekhez képest már szá-
mottevõ mennyiségben találhatók 
e-könyvek a nonprofit tudományos, civil
és magánszférában, mind legális, mind
kevésbé legális környezetben.

A fenti rendezvényeken a könyvtárak
az e-könyvekkel kapcsolatban kétféle
módon jelentek meg, két fõ funkció ke-
rült elõtérbe:

1. Megõrzés, archiválás
Fontos az egyre nagyobb szerepet ját-

szó e-könyvek, elektronikus dokumentu-
mok megõrzése a jövõ számára, ezért
fontos lenne a könyvtárak szerepvállalá-
sát megõrizni ezen a területen. Ebben fõ-
ként a nemzeti könyvtárnak van szerepe.
A lassan változó, megújuló kötelespél-
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dány-törvény, a jogi szabályozás segíthet
ebben egyrészt, de nagyon fontos, hogy a
kiadók is felismerjék ennek szükségessé-
gét, jövõbeni hasznát, partnerek legyenek
a megõrzésben.

2. Kölcsönzés, terjesztés
Fontos, hogy az e-könyvek terjeszté-

sében továbbra is megmaradjon a köl-
csönzés lehetõsége, amelyet eddig jobbá-
ra a könyvtárak valósítottak meg. Akik-
nek nincs kellõ anyagi lehetõségük, eset-
leg alkalmas eszközük az e-könyvek
megvásárlására, olvasására, azok ezt a
könyvtárakon keresztül megtehessék,
úgy, ahogyan a nyomtatott irodalom ter-
jesztésében is a könyvtárak fontos szere-
pet töltenek már be néhány évszázada.
Az e-könyvek terjesztése esetén ez a
funkció nem annyira magától értetõdõ
mindenki számára, ahogyan a nyomtatott
könyvek esetében ez már széles körben
elfogadott. Noha az USA-ban, az Egye-
sült Királyságban, Németországban, a
skandináv államokban már mûködõ gya-
korlata van az e-könyvek kölcsönzésének
a könyvtárakon belül, ez más régiókban,
pl. Magyarországon még se nem gyakor-
lat, se nem elfogadott szolgáltatás a ki-
adók részérõl. Nálunk egyelõre hiányoz-
nak az alapvetõ feltételek, pl.:

• A nagyobb magyar nyelvû e-könyv-
kínálat, amelybõl a könyvtárak vásárol-
hatnak.

• A hozzáértõ könyvtárosok, akik ér-
tenek az e-könyvek használatához, keze-
léséhez (lásd a témában Takáts Béla ta-
nulságos levelét a KATALIST levelezõ
listán22).

• Alkalmas e-könyv-kölcsönzési rend-
szer, infrastruktúra. Ebbe az online fize-
tési rendszertõl a DRM-védelmen át sok
minden beletartozik. A nemzetközi pél-

dák azt mutatják, ilyen kölcsönzési rend-
szereket nem gazdaságos és reális könyv-
táranként vagy kiadóként kialakítani,
nagy, minimum egy országra kiterjedõ
szolgáltatások jöttek és jönnek létre sok
más országban.

• Együttmûködés a hazai e-könyv-
kiadókkal. A könyvtári e-könyv-köl-
csönzés feltétele, hogy ebben partner le-
gyen a hazai kiadói szféra is. Az idei 
évben elindult közeledés megteremtette
az alapját egy ilyen kölcsönös bizalmon
épülõ együttmûködésnek, de azért ezen
még sokat kell dolgozni. Nemzetközi po-
rondon is sok feszültség van, sok esetben
a kiadók féltik a frissen létrejött e-köny-
ves piacaikat a könyvtári kölcsön-
zéstõl.23

• Nem feltétlenül szükséges, de igen-
csak elõnyös, ha a könyvtári szolgáltatá-
sok a mobil eszközökön is megjeleníthe-
tõvé válnak. Sajnos egyelõre alig néhány
hazai könyvtárnak van mobil felülete,
ahol a számítógépes monitorokhoz ké-
pest kisebb méretben is használható felü-
leten vehetik igénybe a szolgáltatásokat
(pl. Szegedi Egyetemi Könyvtár24).

Végezetül érdemes elmondani, talán
ismételni, hangsúlyozni, hogy miért is
fontos, hogy a könyvtárak szerepet vál-
laljanak az e-könyvek megõrzésében,
szolgáltatásában. Ez mind a könyvtárak,
mind a kiadók, de – természetesen – el-
sõsorban az olvasók számára is fontos.
Fontos a könyvtárosok hozzáértõ segítsé-
ge azok számára, akik most ismerkednek
ezekkel az eszközökkel, tanulják ezt az új
technikát. Fontos, hogy az egyre na-
gyobb számban megjelenõ e-könyvek ne
csak a jelenben maradjanak meg, hanem
a könyvtárak jóvoltából a fontos kulturá-
lis, tudományos, ismeretterjesztõ tartal-
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maik 5–10 év múlva is olvashatók legye-
nek. Fontos, hogy azok, akiknek nincse-
nek meg a kellõ anyagi forrásaik az 
e-könyvek beszerzésére, esetleg azok al-
kalmi olvasása (pl. egy-egy bestseller
vagy egy vizsgára szükséges tankönyv
/rész/) miatt nem szánnák rá magukat a
vásárlásra, a könyvtárak segítségével ol-
csóbban, könnyebben hozzáférjenek.

***

A fenti szerepvállaláshoz sok minden
szükséges, nem utolsósorban a könyvtá-
rak és könyvtárosok részérõl is. Ha bí-
zunk a jövõben, folytatjuk a tanulást,
megõrizhetjük és megújíthatjuk könyvtá-
rainkat, szakmánkat, jövõnket. ■
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