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Csatlakozzon az EBLIDA 
e-olvasáshoz való jog 
kampányához! 
 
Az EBLIDA (Könyvtári, Információs és Dokumen-
tációs Egyesületek Európai Irodája) célja, hogy 
lobbizzon a könyvtárak érdekében, és így fokozza 
jelentőségüket az európai társadalomban. Az 
e-olvasáshoz való jog kampány célja, hogy felhívja 
a figyelmet azokra az akadályokra, amelyekkel a 
könyvtárak a digitális környezetben szembesülnek. 
 
A digitális tartalmak elérhetősége kritikus problé-
ma, amelynek megoldásában a könyvtáraknak, 
könyvtári dolgozóknak és az olvasóknak kulcsfon-
tosságú szerepet kell vállalniuk. 
 
A közelmúltban, az EU-ban érvényes szerzői jo-
gokról tartott nyílt tanácskozáson az EBLIDA fel-
hívta a figyelmet annak a szükségességére, hogy 
a szerzői jogokkal kapcsolatos törvénykezésnek 
lépést kell tartania a digitális kor követelményeivel 
és új lehetőségeket kell teremtenie az innováció és 
az információhoz való hozzáférés korlátozása he-
lyett. A szerzői jogokkal kapcsolatos problémák 
olyan alapvető kérdésekkel vannak összefüggés-
ben, mint a demokrácia, az információhoz való 
hozzáférés, és egy igazi tudásalapú társadalom-
ban fennálló verseny.  
 
„Az E-olvasáshoz való jog” kampány célja a könyv-
tárosok, politikusok és felhasználók tudatosságá-
nak a fokozása és jogaik kiharcolása olyan követe-
lések megfogalmazásával. mint:  
● A nyomtatott könyvekhez hasonlóan biztosítani 

akarjuk könyvtárhasználóink részére a legújabb 
e-könyveket! 

● Tisztességes áron és elfogadható feltételek mel-
lett akarunk e-könyveket vásárolni! 

● Azt akarjuk, hogy a szerzők a nyomtatott köny-
vekhez hasonlóan az e-könyvek után is tisztessé-
ges honoráriumban részesülhessenek, azáltal, 
hogy a Nyilvános Kölcsönzési Jogot az e-könyvek 
kölcsönzésére is kiterjesztik nyilvános könyvtá-
rakban! 

● Azt akarjuk, hogy minden állampolgár – nemcsak 
azok, akik megengedhetik maguknak – élvez-
hesse az e-könyvek ingyenes elérhetőségének 
az előnyeit a nyilvános könyvtárakban! 

 
A kampány az európai könyvtári egyesületek és 
intézmények egységesnek tekintett követelését 
fogalmazza meg, amikor az európai könyvtárak 
e-könyvekkel való ellátását sürgeti és felhívást 
intéz az Európai Bizottsághoz egy olyan világos 
szerzői jogi törvény elfogadásának az érdekében, 
amely lehetővé teszi a könyvtáraknak a 21. szá-
zadban is érvényes küldetésük teljesítését. Külde-
tésüknek megfelelően a könyvtárak biztosítani 
kívánják az emberi tudás és képzelet kincseinek 
az elérhetőségét minden európai állampolgár 
számára a könyvtárakban: hálózaton vagy azon 
kívül. 
 
A Gerald Leitner által vezetett „E-könyv Feladat 
Erő” készített egy posztert logóval és jelmondatok-
kal. A jelmondatot már 18 nyelvre lefordították. 
 
Poszter és képeslap minták az Önök nyelvén le-
tölthetők, kinyomtathatók és terjeszthetők a http:// 
www.eblida.org/e-read/get-involved/ címről. 
 
A kampány kezd lendületbe jönni és egy „E-
olvasáshoz való jog” elnevezésű nap meghirdeté-
sét is tervezik április 23-án, a World Book and 
Copyright Day (Világ Könyv és Szerzői Jog Nap), 
amely ideális alkalom lesz sajtókonferenciák meg-
rendezésére minden részt vevő ország fővárosá-
ban. Az EBLIDA Brüsszelben fog sajtókonferenciát 
rendezni „Az E-olvasáshoz való jog” témával. 
 
EBLIDA – European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations 
National Library of the Netherlands 
Prins Willem-Alexanderhof 5 
2595 BE The Hague 
The Netherlands 
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