
HHaattaallmmaass  bbeevvéétteell  aa  ddiiggiittáálliiss  tteerrmméékkeekkbbõõll
A közelmúltban nyilvánosság elé kerültek a brit Bloomsbury Kiadó 

pozitív mérlegadatai. A növekedés leginkább a digitális eladásoknak,

ilettve a Fairchild Books és az Applied Visual Arts Kiadó jó teljesítmé-

nyének köszönhetõ, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a Blooms-

bury kénytelen volt eladni német leányvállalatát. Nigel Newton, a kiadó

elnöke, aki egyébként nagy hangsúlyt fektetett a költségek ellenõrzé-

sére, elmondta, hogy reményei szerint hamarosan a Bloomsbury bevé-

teleinek a fele digitális termékekbõl fog bejönni.

(Publishers Weekley)

VVeesszztteessééggeekk  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  iiss
A német könyvipar bevételei is csökkentek 2012-

ben, már az elõzõ évben is csak alulról súrolták a

vágyott 10 miliárdos küszöböt (0.8%-os nominális

visszaesés mellett a teljesítmény tavaly 9,5 milliárd

euró volt). A hagyományos (nem online) könyvkeres-

kedõk maradtak az elsõdleges forgalmazók tovább-

ra is. A  kiskereskedelem bevétele 4,6 milliárd

euróra csökkent,  ezen belül a bevásárlóközpontok-

ban mûködõ boltok forgalma 1.7%-kal esett vissza.

(Börsenblatt)

KKöönnyyvvaauuttoommaattaa
Júniusban megkezdte mûködését az elsõ könyvauto-

mata egy amerikai iskolában. Sunnydale polgárai a

kaliforinai dohánytörvénybõl befolyt adót használják

mûvelõdésre, a gépet közösségi forrásokból vásárol-

ták, 10-12 éveseknek szóló könyvekkel töltötték fel. Az automata hasz-

nálói könyvtárjegyükkel 220 olvasmány közül választhatnak, vagyis

egy könyvkölcsönzõ-géprõl van szó. A szolgáltatást bõvíteni tervezik,

akár további automatákkal, vagy más korosztályoknak szóló olvasmá-

nyokkal. (Mercury News)

OOllvvaassóókkaatt  vveesszztteenneekk
Összeomlóban az olasz könyvkiadás, sorban az ötödik éve vesztesé-

gesek a kiadók. Az olasz könyves szervezet, a FIEG elnöke, Giulio

Anselmi azonnali segítségnyújtás kér a kormánytól, mert a 2012-es év

volt a mélypont: az elmúlt húsz évben nem volt ilyen alacsony a rek-

lámipar bevétele, a kiadók pedig egyre rosszabb helyzetben vannak,

a felmérések szerint 2012-ben pedig jelentõs számban már olvasókat

is veszítettek. (Il Fatto Quotidiano)

AA  ffeellnnõõtttt  kköönnyyvveekk  iiggeenn,,  aa  ggyyeerreekk  kköönnyyvveekk  nneemm
A BookStats program keretében az amerikai könyvkiadói szövetség

közel 1200 kiadó közremûködésével, statisztikákon keresztül hasonlí-

totta össze a könyveladási adatokat a 2012. január és az idei január

közötti idõszakban. Ezekbõl kiderül, hogy míg a felnõtt köny-

vek eladása jelentõsen növekedett, addig a gyermek

és ifjúsági irodalom eladásai csökkentek. A statiszti-

kákból továbbá kiderült, hogy az ebook forgalom to-

vábbra is lassan, de biztosan nõ, ezek eladása

10,1%-kal emelkedett. 

(Publishers Weekley)

AA  nnéémmeett  kkiiaaddóókk  ssttaattiisszzttiikkááii
A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint 2011-

ben 82 ezer elsõ kiadású példányt forgalmaztak, míg

2012-ben ez a szám a 80 ezret sem érte el. Az el-

adások legnagyobb százalékát a gyermekkönyvek

teszik ki (15,6%), a második helyen a tanácsadó

könyvek szerepelnek (13,8%-kal) és a harmadik he-

lyen a szépirodalom (6,2%). A könyvek átlagos fo-

gyasztói ára csak kicsit csökkent: 25,91 euróról

25,63-ra esett vissza.

(Börsenblatt)
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22001133..  jjúúnnuussii  ssiikkeerrkköönnyyvveekk
Bár a televízióból jól ismert Castle címû sorozat forrásának számító

könyvsorozat legújabb kötetébõl (Storm Front) pár fejezet már koráb-

ban elérhetõ volt az interneten, a kötetek szerzõjének kilétét továbbra

is homály fedi. Ez a negyedik Richard Castle-regény, a június második

hetében megjelent cím a sikerlista 12. helyén nyitott.

Nagy várakozás elõzte meg George Parker veterán újságíró Amerika

hanyatlásáról szóló könyvét, a kötet címe: The Unwinding: An Inner

History of the New America. 

A Los Anglese Times az írót Dickenshez, a New York Times pedig

Steinbeckhez hasonlítja. (Publishers Weekley)

BBeesszzáámmoollóó  
aa  HHaarrppeerrCCoolllliinnssnnááll  
A nemrég önállóvá vált News Corporation vállalatbirodalom a befek-

tetõi elõtt tartott beszámolót a cég aktuális helyzetérõl, beleérte a

HarperCollins Kiadót is. Brian Murray vezérigazgató szerint a 

könyvkiadási szakma pénzügylieg javul, és ez a digitalizáció terje-

désének köszönhetõ. Úgy látja, a digitális könyveladás nem fogja

tönkretenni a könyvpiacot, sõt, kiszélesíti a vásárolóközönséget, 

és megnöveli a kiadók profitját. A kiadónak nagyon fontos 

a nemzetközi terjeszkedés, a közeljövõben Mexikó és Brazília felé

szeretnének nyitni.

(Publishers Weekley)
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