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SZALACSI ALEXANDRA 

Az elektronikus olvasás 
az e-könyvek használatának tükrében 

 
„A könyv mindazokat túl fogja élni, akik ma temetik.” 

(Guido Westerwelle) 
 
Informatikus könyvtáros szakos hallgatóként, elméleti és gyakorlati tapasztalataim alap-
ján – ami a könyvtárhasználatot és a könyvtárlátogatást illeti – úgy gondolom, hogy az 
elektronikus könyvek térnyerésére több figyelmet kellene fordítani. 

Kutatásom megkezdése elő tt 2010-ben úgy ítéltem meg, hogy hazánkban nem tulaj-
donítottak elég nagy jelent ő séget az elektronikus könyvek rohamos elterjedésének. Szű-
kebb és tágabb környezetemben gyakran szembesültem azzal, hogy Magyarországon az 
emberek még csak ismerkednek az elektronikus könyvekkel és könyvolvasókkal, míg 
nemzetközi tekintetben, a fejlett országokban (például: az Amerikai Egyesült Államok-
ban) egyre jobban hódítanak, beépülnek a mindennapokba ezek a tartalmak és eszközök. 

Az American Library Association (ALA) felmérése alapján az Egyesült Államok 
nyilvános könyvtárainak 66%-a már 2009-2010-t ő l kínált e-könyveket.1 Az ezt követő  
idő szakban megmozdult a könyvtáros szakma, elkezdték számba venni és komolyan 
vizsgálni az e-könyvek helyzetét, elismerték az e-bookok széles körben való elterjedését, 
beismerték, hogy a könyvtáros szakma is egy fordulóponthoz ért. 2 Nem hiába, hiszen ez 
a szám a legfrissebb 2011-2012-es adatok alapján 76%-ra növekedett. 3 Ső t, azóta egyre 
több könyvtárban lehet e-könyvet kölcsönözni, jelenleg az 50 államból 35 államban van 
olyan nyilvános könyvtár, ahol van erre lehet ő ség. Néhány könyvtárban el ő fordul, hogy 
nem csak az e-tartalom kölcsönözhető , hanem az eszköz, az e-könyvolvasó készülék is. 

Az elektronikus könyvek megjelenésével és gyors elterjedésével többen úgy gondol-
ják, hogy a könyvespolcokról eltűnnek majd a színes borítókkal, kopottas gerincekkel 
mindenütt heverő  olvasnivalók, a hagyományos könyvek. A nyomtatott bet űt a monitor 
vagy a kijelző  váltja fel, hiszen a digitális készletekb ő l egyre több áll a rendelkezésünkre 
és azonnal elérhető ek.4 Ennek egyik következményeként többen a könyvek haláláról, a 
Gutenberg-galaxist elsöprő  Neumann-galaxisról beszélnek, vagy hívhatjuk „Google”-
tenberg-galaxisnak is.5 Tehát felvető dik a kérdés, hogy vajon egy újabb digitális forrada-
lomnak, a McLuhan által megjósolt „Gutenberg-galaxis” halálának, esetleg egy újabb 
technikai hóbortnak vagyunk-e tanúi. Úgy gondolom, hogy az informatika, a technika 

                                                             
1 http://www.ala.org/ala/research/initiatives/plftas/2009_2010/ebooksmap0910.cfm  (2010. 12. 16.) 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/E-book  (2010. 12. 16.) 
3 http://www.ala.org/research/plftas/2011_2012/ebooksmap  (2012. 09. 06.) 
4 Kerekes Pál: Az elektronikus könyv: e-book; e-könyv, e-könyv- olvasó, e-könyv-kereskedelem . 
Budapest : Ad Librum, 2010. p.11. 
5 U.o. p.116. 
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folyamatos fejlő dése révén a könyvtári digitalizálásban is folyamatosan kerülnek el ő  
addig nem vagy kevésbé ismert és fejlesztett területek, jelentkeznek a korszellemnek 
megfelelő  új szakmai kihívások, feladatok, kérdések. 

E terület szerteágazása miatt szándékosan nem vállalkozom a digitalizálás problé-
makörének teljességre törekvő  áttekintésére, hanem kifejezetten az e-book mai helyzeté-
re, aktuális kérdéseire és a jövő ben rejlő  lehető ségekre fókuszálok. 

Az e-book jelenség problémájának rendkívüli hazai aktualitását jelzi az is, hogy ku-
tatásom kezdetekor a számtalan rövidebb cikken és híradáson kívül magyar szerz ő tő l 
még csak egy átfogó tanulmány jelent meg, amely az elektronikus könyvekkel foglalko-
zott. Az utóbbi egy évben azonban egyre népszerűbb lett a téma. Számos tanulmány, 
konferencia, blog és vitatéma alakult ki az e-könyvek körül. 2012 nyarán létrejött ha-
zánkban az első  e-könyv egyesület, az alapító okiratot ünnepélyes keretek között az 
Országos Széchényi Könyvtárban írták alá. Az Egyesülés az E-könyvekért különböző  e-
könyv-kiadók és -forgalmazók, e-olvasó import ő rök, szakmai és civil szervezetek, 
könyvtárak és bloggerek összefogásával jött létre. 6 

A kutatásom célja, hogy bemutassam az elektronikus könyvek egyre jelent ő sebbé 
váló szerepét az információs társadalomban és a könyvtárakban. Vizsgálódásaim fóku-
szába az a gondolat került, hogy az elektronikus könyvek mennyire vannak hatással a 
könyv- és könyvtárhasználati, valamint a könyvolvasási szokásokra. Foglalkoztat az a 
téma is, hogy milyen potenciál rejlik az e-bookban, mit hoz a jöv ő  ezzel kapcsolatban, 
hogy alakul az e-könyvolvasó készülékek hazai és nemzetközi piaca, s milyen új szolgál-
tatásokat és olvasói igényeket hív el ő  az e-book a könyvtárakban. 

A kiinduló hipotézisem szerint, az elektronikus könyv nem váltja fel a nyomtatott 
könyvet, hanem egymást kiegészítve, párhuzamosan lesznek jelen az olvasók minden-
napjaiban. Ezen felvetésemet a kutatásomba beépített, erre a kérdéskörre irányuló vála-
szok alapján próbálom bizonyítani. 

A kutatásom e része kérdő íven alapul, melyet 100 hallgató körében készítettem el 
Pécsi Tudományegyetem Felnő ttképzési és Emberi Erő forrás Fejlesztési Karán. Célja 
nem egy reprezentatív kutatás készítése volt, hanem sokkal inkább egy hallgatói pilla-
natkép felvillantása. Az egyetemi hallgatókat e-mailben kerestem meg kérd ő ívemmel. 
Közel háromszáz kitöltött kérdő ív érkezett vissza postafiókomba, melyb ő l véletlenszerű-
en százat választottam ki és értékeltem a késő bbiek során. 

A megkérdezett hallgatók többsége nem volt tisztában azzal, hogy mit is nevezünk 
elektronikus könyvnek. A megkérdezett hallgatók közt a legnépszer űbb fogalom-
meghatározás az volt, hogy egy a nyomtatott könyv elektronikus/digitalizált változata, 
amelyhez az interneten keresztül tudunk hozzáférni. Nézzünk meg néhány tipikus választ: 

„Elektronikus könyv az olyan könyv, mint a nyomtatott, csak a képerny ő n olva-
som.”; „Ugyanazt a tartalmat jeleníti meg, amit a nyomtatott könyv, interneten letölthe-
tő  változatban.”; „A nyomtatásban megjelent könyvek elektronikus változata.”; „Az a 
könyv, ami digitalizálva van. Interneten elérhet ő .” 

Ezek a definíciók annyiban nem pontos megfogalmazások, amennyiben az elektro-
nikus könyvekhez egy megvásárolt DVD-n vagy CD-n is hozzáférhetünk, nemcsak az 
interneten keresztül. Másrészt nemcsak a nyomtatott könyv elektronikus változatát értjük 
az e-book fogalmán, hanem a már eleve elektronikusan született könyveket is. Az meg-
                                                             
6 Farkas István „Dworkyll”  : Egységben az er ő . – In: E-könyv olvasó blog, 2012.07.12. URL: 
http://ekonyvolvaso.blog.hu/2012/07/12/egysegben_az_ero_410  (2012.07.15) 
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kérdezett hallgatók között volt olyan is, aki a formátumok fel ő l próbálta megközelíteni a 
kérdést, de olyan is, aki összekeverte az e-könyvet és az e-könyvolvasó készüléket, ami-
kor meg kellett határoznia, mit ért az e-book fogalmán: „Általában .pdf vagy más formá-
tumban letölthető  nem nyomtatott könyveket.”; „A könyvek elektronikus változatait, 
általában .doc, .txt vagy .pdf formátumban.”; „Az interneten .doc vagy .pdf formátum-
ban található, olvasható, letölthet ő , nyomtatható könyv.”; „Az elektronikus könyveket 
könnyebb elérni, praktikusabb a tárolásuk (pl. elektronikus könyvolvasó). Id ő t állóbb is, 
mint a hagyományos könyv. Azonban én személy szerint abban reménykedem, hogy nem 
váltja fel teljes mértékben.” 

Akadtak azonban pontosabb megfogalmazások is: „Közismertebb nevén e-book. Di-
gitális formában lévő  informatikai rendszerekkel megjeleníthet ő  dokumentum.”; „Olyan 
könyveket, melyek digitális változatban érhet ő ek el. Lehet olyan változata, hogy nyomta-
tott könyvet/kéziratot digitalizáltak, vagy eleve így íródott meg.” 

A hallgatók válaszaiból is kitűnik, hogy az elektronikus könyv kifejezésnek nincs 
még kiforrott megfogalmazása. Ezért én is csak a szakirodalomból és a tapasztalataimból 
kiindulva próbálom definiálni az e-bookot. Az elektronikus könyv szó az angol e-book 
szóból származik (digitális könyv, e-könyv, ekönyv, e-book, ebook). A DRM (Digital 
Right Management – Digitális Jogkezelés) által védett elektronikus formában, formá-
tumban létrejött és terjesztett, lezárt könyv. Lehet a nyomtatott könyv elektronikus vál-
tozata és eleve elektronikusan született könyv is, amely valamilyen elektronikus eszkö-
zön tárolható, tördelhet ő  és olvasható. 

Az elektronikus könyvek, majd az e-könyvolvasók megjelenésével sokan lelkesedtek, 
mások pedig már temették a papír alapú könyvekhez köt ő dő  olvasás kultúráját. A téma iránt 
érdeklő dő k jó néhány évvel ezelő tt még nem érzékelték a nagy változást, pedig a változás 
jelen van. Ez a változás nemcsak a könyvtáraknál, könyvkiadóknál és keresked ő knél figyel-
hető  meg, hanem az olvasásban, az olvasási szokásokban is nyomon követhet ő . 

A kérdő íves kutatásom egyik eredménye, hogy a válaszadók 70%-a olvas, 30%-a 
nem olvas elektronikus könyveket. Azoknak, akik általában nem olvasnak, 24%-a nyilat-
kozta, hogy ritkán, de olvas e-könyvet. Véleményem szerint a 100 f ő bő l 70 fő s használói 
arány markánsan tükrözi, hogy foglalkoznunk kell azzal a ténnyel, hogy egyre nagyobb 
teret hódítanak az e-bookok. A 100 f ő  olvasási szokásainak megoszlása: naponta 3%-uk, 
hetente többször 10%-uk, hetente pedig 16%-uk olvas, éppen annyian, amennyien egyál-
talán nem olvasnak., havonta 22%-uk, s alkalmanként 9%. 

Az e-könyv olvasókészülékek hazánkban körülbelül két éve kaphatóak, így elterje-
désük sem mondható nagymértékűnek, 100 hallgató közül mindössze egy ember rendel-
kezik ilyen eszközzel. A legtöbben (86%) – a számukra szinte mindennap használatos 
eszközökkel – laptopon vagy személyi számítógépen olvasnak e-könyveket. A megkér-
dezettek többsége (64%) a közeljöv ő ben nem is szándékozik beruházni e-könyv olvasó 
eszközbe. Ennek vélhet ő en az egyik oka, hogy szinte ugyanennyien (61%) nagyon ra-
gaszkodnak a nyomtatott könyvekhez és úgy gondolják, hogy az elektronikus könyv nem 
fogja felváltani a papíralapú könyvet. A nem reprezentatív felmérés eredményei is bizo-
nyítják, hogy az igazi áttörés még várat magára. 

Az internet segítségével rengeteg információhoz férünk hozzá percek alatt. Már nem 
a nyomtatott országos és/vagy megyei napilapokhoz nyúlunk, hanem azoknak online 
változatát böngésszük a neten (pl.: a Népszabadság, http://www.nol.hu). Akadnak olyan 
portálok is – és általában ezek a legtöbbet használt hírportálok –, amelyeknek nincs papír 
alapú változata, gondolok itt a www.index.hu vagy a www.origo.hu-ra. Egy kérdéssel 
arra kerestem választ, hogy mit szeretnek elektronikusan olvasni: a hagyományos sajtó 
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elektronikus változatát:67%; tankönyveket, jegyzeteket:48%; szakirodalmat, referencia-
munkákat:34%; rss feedeket, blogokat:25%; szépirodalmat:13%; irodai dokumentumo-
kat:10%; útikönyveket, kalauzokat:10%; képregényeket:8%; egyéb:7%. 

Nem volt meglepő  az eredmény, miszerint a legtöbben (67%) a hagyományos sajtó 
online változatát olvassák. A hagyományos sajtó online olvasása során ingyen és online 
mindig az aktuális híreket tudnak megnézni, akár percr ő l-percre is. A hallgatók kisebb 
része (24%) online RSS feedek és különböz ő  blogok útján tájékozódik. (Mivel többet is 
meg lehetett jelölni, a megoszlás összege több mint 100%) 

Fontos megemlíteni, hogy – amit már a MEK-kel, az EPA-val, és az EDK-val kap-
csolatban is érintettem –, hogy az, aki elektronikus sajtót vagy bármilyen más e-tartalmat 
olvas, az valószínű, hogy a késő bbiekben e-könyveket is fog olvasni. Nem szabad fi-
gyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy már megjelentek olyan elektronikus olvasó esz-
közök, amelyek kifejezetten az elektronikus sajtó olvasásra alkalmasak. Ezzel az állítás-
sal kapcsolatban Béres Tibor, e-könyv szakért ő  így fejtette ki a véleményét: „A napilap-
ok olvasására is alkalmas, nagyméretű  hajlékony olvasók már most megjelentek. Az én 
véleményem szerint elő fizetéssel, WIFI kapcsolaton keresztül letöltve meg kell, hogy 
szüntessék a nyomtatott sajtót (papír és nyomdaköltségek). Ha pedig valaki újságot egy 
ilyen eszközön olvas, feltehet ő en könyvet is ezen fog olvasni. Fontosnak tartom, hogy a 
napi és hetilapok másolása értelmetlen, könyveké viszont nem.” 7 

A kérdő íves kutatásom során a válaszadóim kizárólag egyetemi hallgatók voltak, 
nem meglepő , hogy legtöbben (48%) tankönyveket, jegyzeteket, illetve (34%) szakiro-
dalmat, referencia munkákat olvasnak e-könyvként. Véleményem szerintem az e-könyv 
elő nyei dominánsan jelentkeznek e téren. A hallgatók tanulmányai során óriási el ő nyt 
jelent az e-book használata. Könnyű bennük a keresés, így a kutatómunkát nagyban 
segítik, egyszerűsítik és gyorsítják, nem beszélve arról az esetr ő l amikor, hogy a könyv-
tárban csak korlátozott példányszámban férünk hozzá az egyes művekhez. 

Vizsgáltam azt is, hogy ki milyen forrásból szerzi be az elektronikus könyveket: 
Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK): 66%; Google Books: 40%; Neumann János Digi-
tális Könyvtár: 12%; Digitális Irodalmi Akadémia (DIA): 9%; Microsoft Reader (angol 
nyelvű): 4%; Bibliotheca Hungarica Internetiana (BHI): 4%; Kemplen Farkas Digitális 
Tankönyvtár (Tankönyvek): 4%; KlimoTheca: 1%; Amazon KindleStore/ MobiPocket 
(angol nyelvű): 1%; HP E-könyvtár: 1%; Bibliotheca Corvina Digitalis:1 

Befejezésképpen visszatérnék a tanulmány elején olvasható idézethez, melyet Guido 
Westerwelle német külügyminiszter mondott a 2010. október 5-én a 62. Frankfurti 
Könyvvásár megnyitóján, mely a digitalizálás, a digitális média jegyében telt. 8 Ez a 
mondat mindazt magába foglalja, amit a kutatásomban próbáltam igazolni, hogy a nyom-
tatott könyv még évtizedekig a mindennapok része lesz, és az elektronikus könyv nem 
felváltja azt, hanem kiegészíti információszerzési, olvasási lehet ő ségeinket. 
 
 

                                                             
7 Szalacsi Alexandra: Az e-könyvek múltja, jelene és jöv ő je. In: Pécs: PTE-FEEK, 2011. - Saját e-
mail interjú Béres Tiborral. 2010.11.15. 
8MTI. 2010.10.05. http://www.mti.hu/cikk/2010/10/05/az_e-konyv_jegyeben_nyilt_  meg_a_62-
frankfurti_konyvvasar-504976 (2010.10.12.) 
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