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Összegzés 
 
Intézményünk integrált közgyűjteményi szolgál-
tatóhelyként nemcsak könyvtárat, hanem levéltárat 
is magában foglal, így a képzési alkalmak során 
mindkét közgyűjteményhez kapcsolódó ismerete-
ket igyekszünk átadni. Az órarendbe illesztett 
könyvtárhasználati órák során, valamint a könyvtár 
egyéb rendezvényein mind a könyvtári, mind a 
levéltári ismeretek megjelennek. 
 
Reméljük, hogy a képzések hatására a hallgatók 
bátrabban mernek a hagyományosabbnak tekintett 
könyvtári források mellett levéltári iratokat is hasz-
nálni, kritikus szemlélettel megvizsgálni és össze-
hasonlítani a rendelkezésükre álló információkat. 
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Egyre több e-könyvet kölcsönöznek Bécsben

Több mint ötszázezer e-könyvet kölcsönöztek ki a Bécsi Könyvtáraktól a szolgáltatás bevezetése óta. Míg 
2010-ben az életmódkönyvek taroltak, addig 2013-ban már a regényekre kattintottak a legtöbben. 
 
Dan Brown„Infernó”-ját, a bécsi születésű író, Daniel Glattauer „Örökké a tiéd” és a dán krimiszerző, Jussi 
Adler-Olsen „A Washington-Dekrétum” című regényét töltötték le a legtöbben a Bécsi Könyvtárak (Wiener 
Büchereien) elektronikus kínálatából 2013-ban. A legnagyobb forgalmat karácsonykor és az azt követő 
napokban bonyolította le az elektronikus könyvtár – naponta több mint ezer könyvet kölcsönöztek ki. 
 
A Wiener Büchereien állományában jelenleg harmincezer e-könyv, hangoskönyv és digitális újság találha-
tó, de havonta mintegy hatszáz új olvasmánnyal bővül a szortiment. Egy alkalmazásnak köszönhetően a 
hangoskönyveket már iPhone-on és iPad-en is meg lehet hallgatni, és hamarosan elkészül az Androidos 
verzió is. 
 
Az elektronikus könyvtárat érvényes könyvtárjeggyel lehet igénybe venni, előnye, hogy soha nem kell ké-
sedelmi díjat fizetni. A kölcsönzési idő lejárta után ugyanis egyszerűen nem lehet megnyitni az e-könyvet. 
 
A digitális könyvtárból eddig ötszázezer olvasnivalót – főleg regényt – kölcsönöztek ki, szemben a 2010-es 
év slágerével, a „Tartsuk kézben könnyedén a konyhát, a pincét és a ruhásszekrényt” című művel. 
 
Forrás: Compress – Bécs Város Képviseleti Irodája. 
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