
Az Országos könyvtári napok program-
sorozat részeként, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Kar, Könyvtár- és Információtudományi
Intézete (ELTE BTK KITI) szervezésé-
ben rendezték meg 2014. október 15-én
az E-könyv, e-olvasás szakmai napot.
A rendezvényt moderálta és koordinálta
Boda Gáborné Köntös Nelli egyetemi ta-
nársegéd, a szervezõbizottság titkára.

A zsúfolásig telt kari tanácsteremben
megjelent résztvevõket Orlovszky Géza,
a kar dékánhelyettese köszöntötte, aki
maga is a digitalizálás, az úgynevezett
„digitális bölcsészet” híve, és aki úgy ta-
lálja, hogy az e-könyvek létrehozásának
technológiája valójában nagyon egysze-
rû, de a tudományos könyvkiadásban,
ahol köztudottan kevés a rendelkezésre
álló pénz, sok elõnye lehet. Azt is elis-
merte, hogy Magyarországon nincs ak-
kora sikerük az elektronikus könyvek-
nek, és ha valaki használja is õket, akkor
azok a mûvek általában illegális forrá-
sokból származnak. Véleménye szerint
minden hallgatónál kellene, hogy legyen
egy-egy e-könyv olvasó, hiszen a könyv-
vásárlásnál jóval költséghatékonyabb
megoldás.

Utána következett Biró Albertnek, a
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Ta-
nács alelnökének a megnyitója. Beszédé-
ben õ is kiemelte, hogy éppen korszak-
váltás zajlik, hiszen lehetõségünk van
egyetlen eszközre több ezer mûvet, akár
egy egész könyvtárat is bezsúfolni. Be-

szélt a digitális közgyûjtemények jelen-
tõségérõl, amelyek gyors, személyre sza-
bott, kényelmes szolgáltatásokat nyújta-
nak a használóknak. Maga is részt vett
digitalizálási projektekben, és nem 
mulasztotta el kiemelni a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár, a Digitális Irodalmi
Akadémia, a Bibliotheca Corviniana
Digitalis, illetve a külföldi Project Gu-
tenberg fontosságát sem. Szó esett egy
kevés statisztikáról is: a résztvevõk meg-
tudhatták, hogy az e-könyvekért nagyon
kevesen hajlandóak fizetni, az inter-
netezõk mintegy öt százaléka. Az 
e-könyvet használóknak pedig csak ti-
zenegy százalékuk olvassa a mûveket 
e-book olvasón, a többiek táblagépeken,
mobiltelefonon, esetleg számítógépen ol-
vasnak.

A kerekasztal-beszélgetés elõtt Kiszl
Péter, az ELTE BTK KITI intézetigazga-
tója is megtartotta megnyitóját. Õ maga
történeti oldalról közelítette meg a kér-
déskört, és fõképp a Könyvtár- és Infor-
mációtudományi Intézet szerepérõl szólt.
A budapesti könyvtárosképzés mindig 
átalakul, mindig az adott igényeknek
megfelelõen, a világban tapasztalható
változásokra reagálva. Folyamatosan
vizsgálják az egyes problémákra adott
megoldási lehetõségeket, és azt, hogyan
tudnák egy fedél alá hozni „a régit az új-
jal”. Belátják, és fel is hívják rá a figyel-
met, hogy a használat a XXI. században
már nem jelenti a fizikai falak közötti vi-
lágot, hiszen számos adatbázist és szá-
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mos könyvtárat lehet már távoli hozzá-
féréssel is használni. Kiszl Péter kiemel-
te annak a jelentõségét is, hogy a Könyv-
tár- és Információtudományi Intézetben
már évek óta tartanak e-könyves kurzu-
sokat: eszközhasználat, szerzõi jogok és
még számos más témakörben. Vélemé-
nye szerint az e-könyvek megteremtik az
esélyegyenlõség lehetõségét, hiszen már
a gyengén látók is könnyedén olvashat-
nak, hála az e-könyvek kínálta lehetõ-
ségnek: a betûméret változtatásának. 
(A szakmai nap egyébként egy napra
esett a fehérbot nemzetközi világnapjá-
val.) Provokatív vitaindítóként Nick
Sheridonnak, a Xerox kutatójának, az
elektronikus papír megalkotójának sza-
vaival zárta gondolatait: „A számítógé-
pes monitor a mûszálas ruhához hasonlít.
Az ötvenes években feltalált mûszál min-
den szempontból ideális: egyszerû elõál-
lítani és felhasználni, a belõle készült ru-
ha könnyen mosható, és nem kell vasalni.
Csak éppen az emberek nem szívesen
hordják. A monitor is a valaha kitalált
leggyorsabb, legolcsóbb és leghatéko-
nyabb eszköz a szövegek megjelenítésére,
de sajnos, senki nem szeret róla olvasni.”

Ezután következett Kerekes Pálnak, az
ELTE BTK KITI címzetes egyetemi do-
censének vezetésével a kerekasztal-
beszélgetés. A beszélgetésen részt vett
Békés Márton történész, szerkesztõ,
Dippold Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár F(SZEK) Központi Könyvtárá-
nak igazgatója, Fodor János, az ELTE
BTK KITI adjunktusa, Káldos János, az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
különgyûjteményi igazgatója, Molnár
József, a PC World fõszerkesztõje és Sán-
dor Júlia, az ELTE Eötvös Kiadó pro-
jektvezetõje.

Rögtön a beszélgetés elején hosszas
vita alakult ki a résztvevõk között. Elsõ
témaként ugyanis Békés Márton
Könyvpalotaforradalom címû írásáról
esett szó, fõleg arról a részrõl, ami azt
részletezte, hogy „az e-book merénylet a
könyvkultúra ellen”. Békés Márton sze-
rint a „digitális bölcsészet” kifejezés 
értelmetlen: a digitális az nem emberkö-
zeli, míg a bölcsészet igen, így tehát ösz-
szeférhetetlenek. Illetve ostobaságnak
tartja azt a kijelentést, hogy paradigma-
váltás történik, ugyanis az e-könyv olva-
sók drágák – drágábbak, mint a könyvek,
arról nem is beszélve, hogy vannak he-
lyek az országban, ahol elérhetõ közel-
ségben még könyvtár sincs. Azt jósolja,
hogy az e-könyv olvasók majd úgy el
fognak tûnni, mint annak idején a mene-
dzserkalkulátorok. Az e-könyvekkel kap-
csolatos legnagyobb kifogása pedig,
hogy egy-egy példányuk nem árulkodik
annak a példánynak a történetérõl, a mö-
götte rejtõzõ emberi drámákról, illetve,
hogy maguk a „kütyük” nem képeznek
közösséget, nem segítik a közösségek ki-
alakulását, inkább az egoizmust támogat-
ják. Úgy gondolja, hogy az e-könyvek
maximum a mûláb szerepét tölthetik be,
és hivatkozott azokra a kutatási eredmé-
nyekre is, amelyek szerint az e-könyv ol-
vasón olvasottakra kevésbé emlékeznek
az emberek.

Kerekes Pál szerint az e-könyvek je-
lentõsége nem az emberi sorsokról szól,
hanem magáról az olvasásról, az infor-
mációhoz való hozzáférésrõl.

Molnár József úgy gondolja, az embe-
rek megtalálják, ami nekik kell – így tör-
tént a menedzserkalkulátorok esetében is,
ráadásul e-könyveket könnyebb és ol-
csóbb terjeszteni. Õ megemlítette továbbá
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a külföldön terjedõben lévõ online könyv-
tárakat is, ahol bizonyos összegért lehet
elektronikus könyveket kölcsönözni.

Káldos János Kurzweil A szingular-
itás küszöbén címû mûvének véleményét
osztotta, miszerint a technológia kiegé-
szíti az evolúciót. Nem lehet a haladás el-
len tenni, legyenek minõségiek a doku-
mentumok, és lehessen megõrizni õket a
jövõ számára is – ez a legnehezebb fel-
adat az elektronikus könyvekkel kapcso-
latban.

Dippold Péter szerint igenis van para-
digmaváltás, de az e-könyvek annak csak
egy kis szeletét képezik – van ott még di-
gitális írástudás, online oktatás, magán-
élet és adatvédelem, virtuális közösségek
megerõsödése, és az egyéb „kütyük” szá-
mának a növekedése is. Õ azt mondja, az
e-könyvek által gazdagodik a világ, és fe-
lesleges ellenük harcolni, mint ahogy az
a film és a színház, a fényképészet és a
képzõmûvészet régi ellentétébõl is lát-
szik. Az e-könyvek kölcsönzése pedig
egy létezõ probléma, amelyre még meg-
oldást kell találni.

Sándor Júlia úgy látja, az e-könyvek-
nek van ártalmas oldaluk is: az, hogy
könnyû és olcsó elõállítani õket, azt je-
lenti, hogy sokszor nem jutnak el a meg-
felelõ szerkesztõkhöz, számos hiba ma-
rad bennük, és lehetõséget adnak olyan
nézetek terjedésére, amelyek tévesek,
adott esetben károsak is lehetnek.

Fodor János azt a véleményt osztotta,
hogy az átállás, a paradigmaváltás vérál-
dozatokkal fog járni – fõleg a kiadók kö-
zött. Jelenleg átmeneti állapotban va-
gyunk, és majd kialakulnak olyan eszkö-
zök, amelyek e-könyv olvasók, táblagé-
pek és mobiltelefonok is egyben. Nem
tartja lehetetlennek az „on demand”, az-

az megrendelésre készülõ kötetek felvi-
rágzását sem. Ugyanakkor elismeri, hogy
az e-könyveket nem lehet megosztani, és
hogy egy e-könyv olvasót nem biztos,
hogy kölcsönadunk másoknak – nem
úgy, mint egy papírkönyvet. Szerinte az
e-book lehet a web ellenpontja.

Kerekes Pál a beszélgetés végén még
annyit tett hozzá az elhangzottakhoz,
hogy a könyvek és nem a „kütyük” hoz-
zák össze az embereket, és hogy az e-
könyv olvasók nem avulnak el, a fejlesz-
tések ellenére – amit egyszer megve-
szünk, az hosszú évekig szolgálatunkra
lehet.

A rendezvény második felében a
résztvevõk megismerkedhettek a külön-
féle e-könyv olvasó típusokkal, és a letöl-
tési verseny részeként küldhettek rájuk e-
bookokat is. A szakmai nap végén pedig
kisorsoltak néhány példányt a Kerekes
Pál, Kiszl Péter és Takács Dániel által írt
E-könyvészet – a digitális könyvkultúra
alapvonásai címû könyvbõl, illetve egy
darab Kindle könyvolvasót.

Véleményem szerint a rendezvény
alapvetõen hasznosnak bizonyult, fõleg
azoknak, akik még nem annyira járatosak
az e-könyvek világában, ám a megnyitók
sajnos túlságosan sok idõt vettek el a lé-
nyegtõl: a kerekasztal-beszélgetéstõl,
ami igazán sokat adhatott volna a részt-
vevõknek. Ettõl függetlenül örömteli,
hogy a könyvtárszakma foglalkozik az e-
könyvek kérdésével és lépéseket tesz a
haladás irányába. ■
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A kapcsolódó bloghír elérhetõ az ELTE BTK

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

blogján:

http://elte-lis.blogspot.hu/2014/10/elo-eleven-

muveltsegert-sikeres-szakmai.html


