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A könyv célja az, hogy a széles olvasóközönség-

hez, érdeklődőkhöz is eljuthasson egy olyan info-

füzet, amely népszerűen, könnyen érthetően mu-

tatja be az ingyenes könyvelérés szinte parttalan 

lehetőségeit. Az e-szöveg fogalmába beledolgozza 

a „Kalauz” a textuális művek egyéb verzióit is: 

hangoskönyvet, videó-származékokat, slam poetry-

t, insta költészetet, folyóirat archívumok állományait, 

és még sok más új műfajt. Kétszáznál több web-

címet adunk meg, ahonnan legálisan, szabadon, 

free alapon lehet magyar nyelvű irodalmat letölteni, 

többnyire platformfüggetlen módon. Telefon, tábla-

gép, e-könyv-olvasó eszköz, és természetesen 

asztali gép és note-book is lehet az olvasás esz-

köze. Igényes gyermekirodalom, kötelező iskolai 

olvasmányok, klasszikusok ingyenes elérhetőségei 

egyaránt megtalálhatók a kötetben. Az irodalom-

hoz kötődő képi érdekességek is besorolódnak: ex 

libris, illusztrációk, képgyűjtemények kínálata is 

jelen van. Tizenkét legszebb magyar vers projekt, 

szövegmúzeumok, hang-emlékek webcímei a lis-

tákon. Szerzői weboldalak sokasága külön fejezet. 

 

A könyv tartalma nem kizárólag a hazai gyűjtemé-

nyekre épül. A szempont a magyar nyelvűség, bár-

hol is keletkezzen, vagy tárolódik az adott mű. Így a 

határon túli, a szomszédos országok e-könyvtárai 

állománya is kiindulási pont. Csakúgy, mint a globá-

lis könyv adatbázisok, mint a Gutenberg Project, 

Internet Archíve. Sok hazai, vagy más országbeli 

magánkezdeményezésű e-kollek-ció is bemutatko-

zik. 
 
Forrás: https://publioboox.com/hu_HU/az-ingyenes-

olvasas-kalauza 

 

Könyvapp kalauz 

 

Kulturális outlet az e-könyv áruház? Olcsóbb az 

elektronikus, mint a nyomtatott kiadás? 

 

Változnak az idők. Nincs digitális last minute. Mára 

itthon és a nagyvilágban az e-book kikerült az ak-

ciós termékek köréből. Adott mű elektronikus ver-

ziója gyakran éppen drágább a print változatnál. A 

könyv radikalizmus töretlen. 

 

Egykor gyakran elhangzott: kifutó szöveges termé-

kektől rogyadoznak a webes könyvesboltok. Ez 

volt talán a kezdet gyötrelme, dilettantizmusa. 

Most a frissesség a jellemző, nem ritkán a digitális 

anyag az első születés, és csak ezt követi a nyom-

tatott kinevelés. 

 

Mindeközben történt egy s más. Az internet, majd 

a web, és különösen az e-book megteremtői az 

ingyenesség fogalomkörében gondolkoztak. Kon-

cepcióik maradéktalanul az e-könyv világában 

valósultak meg. A szabad elérésű szövegkultúra 

felsorakozott a könyvtári vívmányok többezer éves 

történetének új lapjaira. Appok és adatbázisok 

nyújtózkodnak a digitális felületeken. 
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Hol érhetők el a legális, szabad könyvbázisok? 

 

Megjelent, és kapható elektronikusan, valamint 

printben is, „Az ingyenes olvasás kalauza.” Az 

alcíme: 

A szabad elérésű elektronikus irodalom magyar 

nyelvű szöveges és audiovizuális könyvtárai, a 

free szöveggyűjtemények elérhetőségei, a nyílt 

magyar text- és multimédia-bázisok globális, hatá-

ron túli, és hazai színterei 

 
Forrás: 

https://konyvkonnektor.blog.hu/2019/04/02/konyvapp_ka

lauz 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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