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ból. Ezt az összeget a ZPÜ által képviselt kilenc társaság között osztották szét. Az ok – a PC-khez hason-
lóan – ezúttal is az, hogy az okostelefonok alkalmasak a szerzői jog által védett tartalmak lemásolására és 
terjesztésére. 
 
Bernhard Rohleder, a BITKOM vezetője szerint a ZPÜ követelése azt jelenti, hogy a mobiltelefon-
gyártóknak évente 700 millió eurót kellene kifizetniük. Jürgen Becker, a ZPÜ képviselője biztos abban, 
hogy egy napon a mobilgyártók is fizetni fognak. 2011-ben az Apple, a Nokia, a HTC és a többi cég nem 
fogadta el az 5 eurós díjat, emiatt a ZPÜ bírósághoz fordult. A szervezet reményei szerint a jövőben a táb-
lagépekre is szerzői jogdíj kerülhet. 
 
/SG.hu Hírmagazin, 2014. március 2., http://www.sg.hu/ 
 

(B.Bné) 
 

Nem mindennapi húzás: ingyen és legálisan juthat hozzá a 
Getty Images csodálatos képeihez 

Köztudott, hogy a Getty Images a világ egy olyan vezető szolgáltatója, amelyik csodálatos fényképeket 
kínál. Viszont az is köztudott, hogy ezekért a képekért, ha használni akarjuk őket, fizetni kell. Most viszont 
valami megváltozott.
 
Sajnos a Getty Images képeit nem használhatjuk kedvünk szerint, azaz ingyenesen, vagy ha valaki ezt 
mégis megteszi, könnyen fizetési felszólítást találhat (elektronikus) postaládájában. 
 
Most viszont egy meglepő, ám mindenképpen kellemes lépésre szánta el magát az ügynökség: az új 
Embed Tool nevű eszköz lehetővé teszi, hogy a fantasztikus képek egy nagy részét bárki ingyen beágyaz-
za weboldalára, blogjába, feltéve persze, hogy mindezt nem kereskedelmi céllal teszi. 
 
Ehhez nem kell mást tenni, mint az Embed Images oldalon a Search images available to embed feliratra 
kattintva megkeresni a felhasználni kívánt képet, majd alul a jobb szélső beágyazás (Embed this image) 
ikonra kattintani, és máris megjelenik a kép beágyazható HTML kódja, amelyet egyszerűen be kell illeszteni 
a blog vagy weboldal forráskódjába. 
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http://www.gettyimages.com/Creative/Frontdoor/embed


Beszámolók, referátumok, szemlék 

 
Felvetődik persze a kérdés, hogy mi ebben az üzlet a Gettynek? Talán az, hogy így a neve még szélesebb 
körben ismertté válik, és olyan felhasználókat tud majd a legalitás felé terelni, akik eddig illegálisan gyűjtöt-
tek, használtak képeket. Ráadásul mindezzel a Getty valóban szebbé is teheti az internetet. 
 
/hvg.hu, 2014. március 6., http://hvg.hu/tudomany/20140306_Nem_mindennapi_huzas_ingyen_es_legalisan/ 
 

(F.I.) 
 
 

Már tízezer dokumentumhoz lehet hozzáférni a Digitális 
Világkönyvtárban 

Mérföldkőhöz érkezett az amerikai Kongresszusi Könyvtár vezetésével elindított Digitális Világkönyvtár 
(WDL): átlépte a tízezret a hozzáférhető dokumentumok száma a baltimore-i Walters Művészeti Múzeum-
ban őrzött ősi dokumentumok digitalizálásával. 
 
A Digitális Világkönyvtár gyűjtemény jelenleg 10 037 darabból áll, digitalizált kéziratokból, térképekből, 
könyvekből, nyomatokból, fotókból, filmekből, hangfelvételekből - közölték csütörtökön illetékesek. 
 
A világkönyvtárat az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) azzal a céllal 
hozta létre, hogy minél több ember számára lehetővé tegye a világ legtekintélyesebb könyvtárainak ingye-
nes használatát az internet segítségével. A vállalkozáshoz mostanra már 46 ország 102 intézménye csat-
lakozott. 
 
Hét – arab, angol, francia, portugál, orosz és spanyol – nyelven lehet a tartalmakhoz hozzáférni. A legutób-
bi digitalizált dokumentumok között van többek között a 16. századból származó úgynevezett Gospel-
kézirat Etiópiából, egy másik 10. századi kézirat és egy görög nyelvű egyházi kalendárium, amelyet Bi-
záncban készítettek 1025–1041 táján. 
 
A Digitális Világkönyvtár (angol elnevezéssel: World Digital Library – WDL) portáljára bárhol rá lehet kattin-
tani – a www.wdl.org nyitva áll a diákok, az oktatók és a nagyközönség egésze előtt. 
 
Az ötlet az amerikai Kongresszusi Könyvtár igazgatójának, James H. Billingtonnak az agyából pattant ki 
2005-ben, az ő kezdeményezésére kezdődött a projekt kidolgozása. A könyvek mellett kéziratok, térképek, 
filmek, hangfelvételek kerültek a digitális polcokra a nagy nemzeti könyvtárakból. A közreműködő szerveze-
tek nem exkluzív jogokat adnak a tartalmakra, mindegyikük tulajdonosa marad a WDL rendelkezésére bo-
csátott anyagoknak, és más intézményeknek is átadhatják azokat. 
 
/hirado.hu, 2014. március 6., http://www.hirado.hu/2014/03/06/mar-tizezer-dokumentumhoz-lehet-hozzaferni-a-
digitalis-vilagkonyvtarban/ 

(F.I) 
 

Az e-könyvek mentik meg az olvasást?

Napjainkban a felnőtt internetezők többsége saját bevallása szerint kevesebbet olvas könyvet, mint öt évvel 
ezelőtt. A könyvolvasással töltött idő csökkenésének megállításában vagy akár növelésében az e-
könyveknek vitathatatlan szerepük lehet a jövőben – derül ki az eNET – Telekom „Jelentés az internet-
gazdaságról” friss kutatásából, amely a könyvolvasási szokásokkal és az e-könyvekhez való hozzáállással 
foglalkozik. 
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http://www.enet.hu/hirek/az-e-konyvek-mentik-meg-az-olvasast/?lang=hu

