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sárló maximum a hagyományos könyv árának 50%-át fizetné ki az elektronikus verzióért. A digitális köny-
veket nem vásárlók 40%-a pedig jobban kedveli a nyomtatott könyveket. 
Merre mutat a jövő? 
 
Hazánkban az e-könyv olvasása és a kifejezetten e-könyv olvasására szánt eszköz (e-könyvolvasó) meglé-
te nem feltétlenül jár együtt. Az eNET kutatásából kiderül, hogy a 18 év feletti rendszeresen internetező 
lakosságon belül az e-könyveket olvasók mindössze 11%-a említette, hogy e-könyvolvasót használ e célra, 
23% tabletet, 28% okostelefont, 38% hordozható számítógépet, 46% pedig az asztali számítógépet nevez-
te meg. Az e-könyv olvasás további elterjedéséhez vezetne, ha minél többeknek lenne e-könyvolvasója, de 
egyelőre hazánkban az a tendencia figyelhető meg, hogy a rendszeresen internetező felnőttek próbálnak 
inkább több funkcióra is alkalmas eszközt vásárolni, amely adott esetben alkalmas e-könyv olvasására is. 
 
Az eNET kutatása alapján látható, hogy az e-könyveknek számos, a lakosság számára is érzékelhető és 
vitathatatlan előnye van, ugyanakkor a szélesebb körű elterjedéséhez ezeknél többre van szükség. A ma-
gyar nyelvű tartalmat kínáló e-könyvek piacával nem elégedettek maradéktalanul az olvasók. A piaci sze-
replők számára ez egyben lehetőséget is jelent, mivel további tartalmak iránt is mutatkozna igény. 
 
/eNET – Telekom, 2014. február 20., http://www.enet.hu/hirek/az-e-konyvek-mentik-meg-az-olvasast/?lang=hu/ 
 

(F.I.) 
 

Az internet használatát leginkább korlátozó tíz ország 

 
 
Az újságírók védelmére alakult, New York-i székhelyű független nemzetközi bizottság (CPJ) jelentése sze-
rint a következő tíz ország az, ahol a leginkább korlátozzák az internet használatát, s ahol, ha valaki ezt 
kifogásolja, komoly bajba kerülhet: 
 
  1. Észak-Korea 

A kormány minden honlapot ellenőriz. A lakosság 4 százaléka fér hozzá az internethez. 
  2. Burma 

A hatóságok szűrik az elektronikus levelezést, és blokkolják az olyan csoportok elérését, amelyek le-
leplezik az emberi jogok megsértését vagy nem értenek egyet a kormánnyal. 

  3. Kuba 
A világháló csak a kormány által ellenőrzött "belépő pontokon" érhető el. Az online tevékenységet fi-
gyelik IP-cím blokkolással, kulcsszavas szűréssel és a böngészési előzmények ellenőrzésével. 

  4. Szaúd-Arábia 
Mintegy 400 ezer oldalt blokkoltak, köztük mindegyiket, amelyen a királyság hitével összeegyeztethe-
tetlen módon vitattak meg politikai, társadalmi vagy vallási kérdéseket. 

  5. Irán 
A bloggereknek regisztráltatniuk kell magukat a művészeti és kulturális minisztériumban. Akik kifejezik 
ellenkezésüket az országot irányító muzulmán papokkal, azokat zaklatják és bebörtönzik. 

  6. Kína 
Kínának van a legmerevebb cenzorprogramja a világon. A kormányzat szűri a kereséseket, blokkolja a 
honlapokat vagy törli a rajtuk található „kényes” tartalmakat, átirányítja a keresést Tajvan függetlensé-
géről vagy a Tienanmen téri mészárlásról a kommunista párt számára kedvező témákra. 
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Beszámolók, referátumok, szemlék 

 
  7. Szíria 

Letartóztatják a bloggereket, akik „veszélyeztetik a nemzeti egységet”. Az internetes kávézókban min-
denkit felszólítanak a személyazonossága igazolására, felírják a használat idejét, és jelentik a hatósá-
goknak. 
 

  8. Tunézia 
Az internetes szolgáltatóknak jelenteniük kell a kormánynak az összes blogger IP címét és személyes 
adatait. Minden forgalom központi hálózaton megy át. A kormány minden feltett tartalmat szűr, és fi-
gyelemmel követi az e-maileket. 

  9. Vietnam 
A kommunista párt megköveteli a Yahoo-tól, a Google-tól és a Microsofttól minden blogger adatainak 
elárulását, aki az ő platformjukat használja. Blokkolják a kormányt bíráló oldalakat, akárcsak azokat, 
amelyek a demokráciáért, az emberi jogokét és a vallásszabadságért küzdenek. 

10. Türkmenisztán 
Az egyetlen internetszolgáltató a kormány. Sok hely elérését akadályozza, és figyeli az összes fiókot a 
Gmail, a Yahoo és a Hotmail esetében. 

 
MTI Sajtóadatbank 2014. február 6. 
/hirek.prim.hu/cikk/102981/ 

(F.I.) 
 

Digitális archívum lesz az ózdi kohászat helyén 

Orbán Viktor miniszterelnök Ózdon elhelyezte a hajdani kohászati üzemek területén felépítendő, 2,5 milli-
árd forintba kerülő digitális archívum időkapszuláját … A most kezdődő 2,5 milliárd forintos ózdi beruházás-
ról a miniszterelnök azt mondta: a leendő digitális központ az egész országot szolgálja majd ki – írja az 
MTI. Jelenleg az ország 160 közintézményében ezer diplomás ember dolgozik azon, hogy különböző kultu-
rális értékeket digitalizáljon és elérhetővé tegye nagy távolságból is az érdeklődők számára. 
 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (MaNDA), az Országgyűlés 2011. június 6-án a 
mozgóképről szóló törvény módosításával hozta létre. Az egykori Magyar Nemzeti Filmarchívum bázisán 
megalakuló új szervezet feladata, hogy a magyar kultúrkincs valamennyi alkotását digitális formában rög-
zítse, és egy központi felületen elérhetővé tegye. A Nemzeti Kulturális Dokumentációs Logisztikai Központ 
elhelyezéséről még a megalakulás évében, 2011. december 2-án Ózddal írtak alá együttműködési megál-
lapodást. Az ipari műemlékek védelmével megvalósuló projekt keretében az egykori Törzs-gyár területén, 
mintegy 7000 négyzetméteren, egységes logisztikai bázisként hozzák létre a kulturális értékek elhelyezésé-
re szolgáló épületegyüttest. 
 
Forrás: Index, 2014. február 27. 
/http://index.hu/tech/2014/02/27/digitalis_archivum_lesz_az_ozdi_kohaszat_helyen/

(F.I.) 
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