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A könyvtáraknak szükségük van az e-könyvekre 

A Német Könyvtári Szövetség (DeutscherBiblio-
theksverband = DBV) kezdeményezi az e-könyvek 
és a nyomtatott könyvek egyenértékűségéről szóló 
törvény megalkotását. 
 
A könyvtárak kínálatában egyre nagyobb szerepet 
játszanak a digitális dokumentumok: jelenleg közel 
1000 németországi nyilvános könyvtár enged kor-
látozott elektronikus letöltést, ami az elmúlt évek-
hez képest megduplázódott. A könyvtárak számá-
ra alapfeltétel, hogy digitális dokumentumokat 
kínáljanak, hiszen ezzel tudják biztosítani a polgá-
rok információellátását. 
 
Frank Simon-Ritz, a DBV elnöke szerint nagy 
problémát jelent, hogy a könyvtárhasználók nem 
kölcsönözhetnek e-könyveket a jogtulajdonosok 
engedélye nélkül. Minden egyes e-könyv esetén 
egyeztetni kell a jogokról. A helyzetet nehezíti az 
is, hogy egyes kiadók és kiadói csoportok teljes 
egészben megtagadják a nyilvános könyvtárak 
számára az engedélyt. Ezért lenne szükség a 
nyomtatott könyvek mintájára az elektronikus do-
kumentumok törvényi szabályozására is. Míg ez 
nem történik meg, a DBV veszélyeztetve látja a 
nyilvános könyvtárak alapfeladatainak ellátását, 
miszerint az információ és tudás hozzáférése 
akármilyen megjelenési és kiadási formában bárki 
számára legyen elérhető. 
 
A DBV követeli a Német Parlamenttől (Bundestag), 
hogy minél hamarabb döntsenek egy olyan törvé-
nyes szabályozásról, amely a nyilvános könyvtárak 
számára lehetővé teszi a Németországban megje-
lent e-könyvek beszerzését és használatra bocsá-

tását. Simon-Ritz szerint erre alkalmas a szerzői 
jogi törvény. A Bundestag egyben felkarolná a 
legutóbbi törvényhozás időszakából származó, az 
„Internet és digitális társadalom” vizsgálati bizott-
ság központi követelését is, a digitális dokumen-
tumok kölcsönözhetőségére vonatkozóan. 
 
Klaus-Peter Böttger, az Esseni Városi Könyvtár 
vezetője és a Könyvtári, Információs és Dokumen-
tációs Egyesületek Európai Irodája (European 
Bureau of Library Information and Documentation 
Associations = EBLIDA) elnöke hasonlóan látja a 
helyzetet: kérdéses, hogy milyen jogosultsággal 
tudnak majd hozzáférni a tudáshoz és információ-
hoz azok, akik megvásárolták az engedély. Ez a 
kérdés európai dimenzióra terjed ki. Ezért az 
EBLIDA az európai könyvtári szövetségekhez szó-
ló kampányt indít „Az elektronikus olvasás joga” 
címen. 
 
A DBV szerint jogilag sürgősen szabályozni kell az 
e-könyvek árképzését, valamint az e-könyvek és 
más elektronikus információs források adóját. Az 
elektronikus termékek 19%-os áfakötelezettsége – 
a könyvek, újságok és folyóiratok 7%-os áfakötele-
zettségéhez képest – nagyon magas, s a tudo-
mány extraadójának tűnik. A DBV szeretné, hogy 
Németország kövesse Franciaország példáját, 
ahol az e-könyvek 2012 óta csökkentett áfa alá 
tartoznak. 
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