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Könyv lelőhelyek
a könyv tartalmából E-könyv történet
Szövegplatformok
E-könyv-olvasó eszközök
E-book karakterisztika
POD, e-könyv print verzióban

A magyar e-KÖNYV helyzete
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„ A digitalizációnak van egy természetes határa.
Az e-book növekedés nem haladhatja meg a nyomtatott
könyvek mennyiségének ötven százalékát.
A könyv tökéletes kulturális építmény.
Használhatósága felülmúlhatatlan.
Az emberek szeretik a nyomtatott írásműveket.” - Maja Thomas

2013.jan.1. - jún. 24.

népszerűség okai
- PC fogalma mellett megjelenik a PL (Personal Library)
- Hazai és globális szabad könyvállományok magyar nyelven,
ezrével
- Amazon, iTunes, Kobo, Sony és más könyváruházak
kínálata ingyenesen (1000 Ft alatt)
- Milliónyi könyvből részlet letöltése szabadon és legálisan,
a fizetősökből is
- Angol nyelvű szakkönyvek tartalomjegyzéke,
jegyzetapparátusa ingyen

előremutatás
- Új könyvtári feladat: e-könyv kölcsönzési modell kialakítása
- A jövő könyvtára multifunkciós
- Szöveg-bérlet, text-lízing konstrukciók megjelenése
- Social reading, közösségi olvasás
- Más olvasók jegyzeteinek és szövegkijelöléseinek követése
Az infografikát tervezte: Bak Ágnes

2012

2.000 műnél is több e-könyv megjelenés 2012-ben,

e-könyv olvasó
- az internetezők 6%-a rendelkezik e-könyv olvasóval
(kb.265.000 fő). rövid időn belül további 7% tervezi
a vásárlást.
- 2012-ben az összes internetező (18-69 korosztály) 2%-a
rendelkezik e-könyv olvasóval, 2013-ban ez a szám már 4%
Új könyvdimenzió
A nyomdai kiadványokban a sorok megtartják, hordozzák a tartalmat, de nem szervezik.
Az e-book menedzseli a szöveget. Ez az újítás az, ami végtelen tartalékokkal rendelkezik.
A betűk láncolatát megtöri a kép, a videó, a játék. A könyv-látásmódot felváltja a
tartalom-összpontosítás, adat-fókuszálás, a keresett témakör összefüggéseit feltáró
dinamikus felület-irányítás. A web-hivatkozások, referenszáttételek, képi-zenei-filmes
bemozgatások felbontják a megszokott szövegtömböket. Élményszerűvé válik az
ismeretszerzés. - Kerekes Pál
A [könyveknek] remek ötszáz évük volt. De most eljött a változás
ideje. ” - Jeff Bezos, az Amazon alapítója, 2012
A könyv olyan, mint a kanál, a kalapács, a kerék, vagy a véső.
Ha egyszer feltalálták, nincs mit tökéletesíteni rajta.” - Umberto Eco, 2010
A könyvtárak pont úgy néznek ki majd 2020-ban, mint ma: kivéve,
hogy nem lesznek benne könyvek, zenék, filmek. - Library 2020

riportkötet, USA 2013

* Az adatok forrásai és további statisztikák a kötetben olvashatók.

