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Kedves Klikkelők! 

Szeptemberben elkezdődött az új tanév. Az iskolakezdéssel együtt sok családban előtérbe került a 
könyv, a tanulás. Összeválogattam néhány cikket, melyek az e-book előnyeit és hátrányait taglalják, 
mind az oktatásban, mind a mindennapi, családi életünkben. Hasznos olvasást kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

E-könyvek előnyei és hátrányai 

Vitéz Veronika  

Októberben rendezik meg az Olvasás 

éjszakáját 
Könyvbemutatók, irodalmi 

játékok és zenés programok is 

várják az érdeklődőket 

október 18-án az Olvasás 

éjszakáján, amelyet második 

alkalommal rendeznek meg 

számos helyszínen Budapesten és vidéken. 

Forrás:  
http://www.hirado.hu/2014/09/25/oktoberben-rendezik-meg-az-olvasas-ejszakajat/ 

 

Könyvtárak alkonya? Nálunk még nem! 

Lehet, hogy a hagyományos fizikai könyvtárakra 

nincs is már szükség? Az új rendszerben sokkal 

nagyobb a könyvválaszték, mint amennyi egy 

könyvtárépületbe beférne  Több cím, könnyebb 

hozzáférés, és nagyobb megtakarítás - írta egy 

könyves szakportál, miután felröppent a hír: Az 

Amazon pazar e-köny-kölcsönzőt indít. Forrás: 

http://nol.hu/kultura/konyvtarak-alkonya-nalunk-meg-nem-1482421 

Butább lesz, aki e-könyvet olvas? 

Az egyik legelterjedtebb e-könyv olvasó, az 

Amazon óriáscég által fejlesztett Kindle 

segítségével végzett vizsgálat azt mutatja, az így 

fogyasztott tartalomra kevésbé emlékeznek az 

olvasók, mint azok, akik ugyanazt a szöveget 

papíralapú könyvben olvasták. Mindeközben 

hazánkban tovább növekszik az e-könyv olvasói 

tábora, és hamarosan már könyvtárból is 

kölcsönözhetünk elektronikus irodalmat. Forrás: 

http://mno.hu/grund/butabb-lesz-aki-ekonyvet-olvas-1245792 

 

Beszivárog a tablet az iskolába 

A digitális forradalom megállíthatatlan, Magyar-

ország most fog szembenézni a dilemmával. 

Forrás: 
http://www.origo.hu/techbazis/20140911-beszivarognak-a-tabletek-az-iskolakba.html  

 



 

Együtt olvas a család: e-book sok kézen, sok 

gépen 

Az e-könyvek állják a versenyt a nyomtatott 

példányokkal. Nem mindenben, ez igaz, és itt 

elsősorban említeni kell a hangulati elemeket. 

Sokszor átéljük: otthon leteszi a könyvet valaki, 

máris nyúl érte egy családtag. Körbejár a mű, 

nem is annyira a tartalma miatt mindig, inkább 

csak a kötődés alapján. Mi is az, amit házon 

belül olvasunk? Ez általában mindenkit érdekel, 

unokától nagymamáig. 

Forrás: http://konyvkonnektor.hu/?p=4375 

 

 

 

Világcsudája: fényképezni tudó e-könyv 

olvasó 

Már Magyarországon is elérhető a világ első 

beépített fényképezőgéppel rendelkező E Ink 

technológiájú e-könyv olvasója. Forrás:  

http://www.hirado.hu/2014/09/17/vilagcsudaja-fenykepezni-tudo-e-konyv-olvaso/ 

 

 

Jó a gyereknek az e-könyv? Vagy maradjon a 

nyomtatottnál? 

Ezt a kérdést tette fel két professzor, Heather 

Ruetschlin Schugar és Jordan T. Schugar egy 

konferencián, ahol az volt a fő téma, vajon a 

gyerekeket illetően milyen különbségek vannak 

az olvasási szokások és a két típus 

különbözőségének hatása szempontjából. Forrás: 

 http://mno.hu/csaladhalo/e-konyv-vagy-hagyomanyos-1245736 

 

 

 

Könyvtár polc és könyv nélkül 

A vadonatúj amerikai felsőoktatási intézmény, a 

Florida Műszaki Egyetem könyvtárát úgy 

nyitották meg Lakelandben, hogy egyetlen 

könyvet sem helyeztek el a polcain. Mert polcai 

sincsenek – írja a Guardian. Forrás: 

http://nol.hu/kultura/konyvtar-polc-es-konyv-nelkul-1483143 

 

 

  


