
Olvass e-könyvet! - az 

elektronikus könyv- és 

médiatárak

Nagy Gyula – SZTE Klebelsberg Könyvtár

Könyvtár- és informatikai alapismeretek kurzus

2016. november 9. 



Mitől e-könyv az e-könyv?

 Szűkebb és tágabb értelmezés

 Szöveg VAGY kép?

 Szöveg ÉS kép: kétrétegű PDF

 Nem minden elektronikus formában létező 

szöveges dokumentum e-könyv!

 Formátumok kérdésköre

 Rögzített oldalkép: PDF, DjVu

 Klasszikus e-könyv formátumok: ePub, PRC, 

Mobi



Elektronikusan létrehozott szöveges PDF Digitalizált képekből létrehozott képi PDF

http://www.mek.oszk.hu/16100/16185/16185.pdf
http://www.mek.oszk.hu/16100/16185/16185.pdf
http://holybooks.lichtenbergpress.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Voynich-Manuscript.pdf?927454
http://holybooks.lichtenbergpress.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Voynich-Manuscript.pdf?927454


Kétrétegű PDF

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/AzEst_1916_04/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/AzEst_1916_04/?pg=0&layout=s


Egy PDF alternatíva: DjVu



https://youtu.be/3dryMhj_064?t=180
https://youtu.be/3dryMhj_064?t=180


Az ePub és a Mobi formátumok

ePub Mobi



Egy kis e-könyv anatómia



Fájlformátumok összefoglaló

Rögzített, tördelt oldalkép:

Elektronikusan létrehozott szöveges PDF

Digitalizált képekből létrehozott képi PDF

Kétrétegű PDF (felül kép, alul szöveg)

DjVu

„Folyó szöveg” – valójában nincsenek oldalak

ePub (nyílt)

.prc, .mobi (Amazon)

.azw3; .azw; .kf8 (Amazon)



Ekönyves segédprogramok

Calibre – nyilvántartás, metaadatolás, megjelenítés, 

konvertálás

 Böngészőkiegészítők olvasáshoz:

Chrome: Simple EPUB Reader, Readium, Kindle Cloud

Reader

Firefox: EPUBReader, Lucifox

 Konvertálók:

PDFPocket - PDF to EPUB

Send to Kindle

Mobipocket Creator

https://calibre-ebook.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/simple-epub-reader/ojhbgcchcbdjdenibfmjofobklkkhofc
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader/icdipabjmbhpdkjaihfjoikhjjeneebd
https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/epubreader
https://addons.mozilla.org/hu/firefox/search/?q=epub&appver=&platform=
https://chrome.google.com/webstore/detail/pdfpocket-pdf-to-epub/hpackgjjakgbeipilljfdhjhfbpobjjo
https://www.amazon.com/gp/sendtokindle/email
http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft/productdetailscreator.asp


Calibre – e-könyvtárprogram otthonra



Digitális jogkezelés (DRM)

 DRM – Digital Rights Management

 A digitális tartalmak technikai és jogi védelmére szolgáló 

technológiák összefoglaló neve. 

 Lehetővé teszik a digitális mű azonosítását, a műhöz fűződő 

jogok kezelését. E-könyv kölcsönzés

 Biztosítják a tartalom felhasználásának szabályozását, a 

jogdíjak megfizetését, a felhasználók magatartásának 

nyomon követését és a jogok érvényesítését.

 Két fő típus:

 kemény (hard) DRM

 puha (soft) DRM



E-könyvolvasók – működés és történet

 Technológiai alap: eInk

 csak képváltáskor igényel áramot

 nincs háttérvilágítás

 A megjelenítést apró cellákba zárt, eltérő elektromágneses 

tulajdonságú, világos és sötét folyadék valósítja meg.

 A vezérlő áramkörbe juttatott áram az erre érzékeny 

festékrészecskéket a kapszula teteje felé hajtja, ezáltal 

„nyomat” jön létre.

 Az első e-tinta alapú olvasó a Sony PRS-500 volt, 2006-ban 

jelent meg

 Az igazi áttörést a másik nagy versenyző, az Amazon Kindle 

megjelenése hozta 2007-ben



Az eInk technológia működése

https://youtu.be/Oqu1--AzM7U?t=13
https://youtu.be/Oqu1--AzM7U?t=13


Az első e-könyv olvasók

Sony Amazon



E-könyv olvasók – előnyök és hátrányok

 Célhardver!

 Márkák: Kindle, Kobo, Koobe, Alcor, Onyx, PocketBook

 Előnyök

Kis súly, hordozhatóság

Rengeteg könyv ráfér

Alacsony fogyasztás  hosszú üzemidő (hetek)

Napfényben és sötétben is olvasható

 Hátrányok

Viszonylag drága ár, vigyázni kell rá (sérülékenység)

Macerák: formátumok, könyvek feltöltése, DRM

Főleg olvasásra alkalmas

Van aki papírról szeret olvasni

Színes változatra még csak kísérletek



Tabletek kialakulása

 Apple Newton (1987)

 Microsoft Tablet PC (2001)

 Apple iPad (2010)

 Androidos tabletek robbanása (2011-)

 Platforomok elterjedtsége: Android>iOS>Windows



Tablet koncepciók

https://youtu.be/fgkszsGGbY4?t=6
https://youtu.be/fgkszsGGbY4?t=6


Tabletek jellemzői

 Van háttérvilágítás

 Multifunkciós hardver

 Tartalomfogyasztásra kihegyezett

 E-könyvek fogyasztására is

 Széles formátumtámogatás

 Rengeteg applikáció

 Széles beállítási lehetőségek

 Rugalmasság

 Tanulás

 Multimédiás tartalmak

A készülék tulajdonságaiból származó alapfunkciók Tartalomfogyasztással kapcsolatos funkciók

óra könyvolvasás

ébresztőóra napilap- és magazinolvasás

Google Voice Search (hangfelismerés keresésnél) internetezés

Google Goggles (képfelismerés keresésnél) flash alapú tartalmak megtekintése

határidőnapló, Google Calendar szinkronizációval e-mailezés

címlista fotó- és képnézegetés, tárolás

csevegés, Gtalk zenehallgatás

videó chat internetes videók megtekintése, Youtube

hangalapú GPS navigáció Full HD filmnézés

Android applikációk oktató- és tananyagok használata

játékok Google Body

fényképezés Google Maps

HD videó rögzítés Google Earth

jegyzetelés Google Street View



Nemzetközi e-könyv trendek

USA trendek Amazon.com megoszlás

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/retailing/article/69048-amazon-keeps-firm-grip-on-e-book-market-even-as-the-format-loses-market-share.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/retailing/article/69048-amazon-keeps-firm-grip-on-e-book-market-even-as-the-format-loses-market-share.html
http://www.pewinternet.org/2016/09/01/book-reading-2016/#the-share-of-americans-who-have-read-a-book-in-the-last-year-is-largely-unchanged-since-2012-more-americans-read-print-books-than-either-read-e-books-or-listen-to-audio-books
http://www.pewinternet.org/2016/09/01/book-reading-2016/#the-share-of-americans-who-have-read-a-book-in-the-last-year-is-largely-unchanged-since-2012-more-americans-read-print-books-than-either-read-e-books-or-listen-to-audio-books


Hazai e-könyv trendek

Az elektronikus kérdőív három hétig volt elérhető magyar és angol nyelven, és több mint 1200 

könyvtárhasználó töltötte ki.

https://prezi.com/embed/a8x7bvs7msia/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWpsdFJLb2ZHanI0OFVQNFlOWitDSGZ6aXNKTG9uWkJyakp3PT0&amp;landing_sign=zV7k3vPICgiLNMKVXMIGkngCag1Tboc_4Ax2_IHMSTg
https://prezi.com/embed/a8x7bvs7msia/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWpsdFJLb2ZHanI0OFVQNFlOWitDSGZ6aXNKTG9uWkJyakp3PT0&amp;landing_sign=zV7k3vPICgiLNMKVXMIGkngCag1Tboc_4Ax2_IHMSTg


Nemzetközi és magyar e-könyv 

áruházak

 Nemzetközi szereplők:

 Amazon Kindle Store

 Apple iBooks

 Barnes&Noble

 Kobo

 Books on Google Play

 Hazai szereplők:

 Bookline

 MultimediaPlaza

 DigiBook

 Book&Walk

 Publio Könyváruház

https://www.amazon.com/Kindle-eBooks/b?ie=UTF8&node=154606011
http://www.apple.com/ibooks/
http://www.barnesandnoble.com/b/nook-books/_/N-8qa
https://store.kobobooks.com/
https://play.google.com/store/books
https://bookline.hu/main.action?tab=ekonyv
http://www.multimediaplaza.com/
http://digi-book.hu/
http://bookandwalk.hu/
https://publioboox.com/


Nemzetközi e-könyvtárak

Google Books

 HathiTrust

 Europeana

 Archive.org

Gutenberg Projekt

WikiBooks

 Saját e-book készítése a Wikipédián

Offline Wikipedia

https://books.google.hu/
https://www.hathitrust.org/
http://www.europeana.eu/portal/hu
https://archive.org/details/texts
https://www.gutenberg.org/
https://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:K%C3%B6nyvek
http://www.kiwix.org/


Magyar e-könyvtárak

 Magyar Elektronikus Könyvtár

 Digitális Irodalmi Akadémia

 Manda

 Digitális Tankönyvtár

– 1.192 db– 1.044 db – 314 db

http://mek.oszk.hu/
https://pim.hu/hu/dia
http://mandadb.hu/
http://www.tankonyvtar.hu/hu


Folyóiratok, újságok, magazinok elektronikusan

Digitalstand

Dimag

http://www.dimag.hu/
http://www.dimag.hu/
https://digitalstand.hu/
https://digitalstand.hu/


Internetes könyves közösségek

 Moly.hu

 Goodreads

Mi tesz egy olyan oldalt különösen vonzóvá, mint a Moly.hu? Milyen célból használja Ön a Moly.hu-t?

https://moly.hu/
https://www.goodreads.com/


Néhány kapcsolódó fogalom

Augmented reality (AR): kiterjesztett valóság, a 

valóság egyfajta virtuális kibővítése

Print on demand (POD): nyomtatás igény szerint

eBooks on Demand (EOD): e-könyvek igény szerint

Podcast: hang- és videófájlok sorozatszerű 

közzététele az interneten, „letölthető stream”

OCR: Optical character recognition - Optikai 

karakterfelismerés



A jövő – multimédiás és interaktív e-

könyvek

 Augmented reality:kiterjesztett valóság

 Kiegészítő tartalmak a könyvekben:

játékok, videók, zenék, rajzok

 Interakcióba léphetünk a könyvvel

https://youtu.be/PGrqp1LXKSg?t=38
https://youtu.be/PGrqp1LXKSg?t=38
https://youtu.be/wMubGUl6sZg?t=11
https://youtu.be/wMubGUl6sZg?t=11
https://youtu.be/TJHGJBR2kwM?t=19
https://youtu.be/TJHGJBR2kwM?t=19


Médiatárak – Videotorium

https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/9257
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/9257


Médiatárak – Nemzeti Audiovizuális

Archívum (NAVA)

http://nava.hu/id/799752/
http://nava.hu/id/799752/


Médiatárak – Filmhíradók Online

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4289
http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4289


Médiatárak – British Pathé

85.000 eredeti történelmi felvétel –

Komoly forrásérték!

http://www.britishpathe.com/
http://www.britishpathe.com/
https://youtu.be/CgWHbpMVQ1U?t=151
https://youtu.be/CgWHbpMVQ1U?t=151


Ajánlott irodalom

 Kerekes Pál: Az elektronikus könyv - e-book: e-könyv, e-könyv-olvasó, e-

könyv-kereskedelem, Budapest, Ad Librum, 2010

 Kerekes Pál: E-book kalauz: az elektronikus könyv kisenciklopédiája,

Budapest, Kossuth, 2011

 Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel: E-könyvészet: a digitális

könyvkultúra alapvonásai, Budapest, ELTE, 2013

 Nagy Gyula: Az olvasás új formája, Szeged, 2011

 Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai: a kalózok szerepe a kulturális termelés

és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig,

Budapest, Typotex, 2011

 Könyvkonnektor portál

 E-könyv olvasók blog

http://qulto.bibl.u-szeged.hu/hu/record/-/record/display/manifestation/bibJAT00800440/c0f37f2e-1a8a-4903-b881-0a03de757171/solr/0/24/3/12/score/desc#/-
http://qulto.bibl.u-szeged.hu/hu/record/-/record/display/manifestation/bibJAT00812032/c0f37f2e-1a8a-4903-b881-0a03de757171/solr/0/24/2/12/score/desc#/-
http://qulto.bibl.u-szeged.hu/hu/record/-/record/display/manifestation/bibJAT00883933/c0f37f2e-1a8a-4903-b881-0a03de757171/solr/0/24/11/12/score/desc#/-
http://mek.oszk.hu/09600/09627/09627.pdf
http://qulto.bibl.u-szeged.hu/hu/record/-/record/display/manifestation/bibJAT00814947/eb124f11-501d-4e04-9c8c-aadd9c9fbf20/solr/0/24/0/9/score/desc#/-
http://konyvkonnektor.hu/
http://ekonyvolvaso.blog.hu/


Köszönöm a figyelmet!
gyula.nagy@ek.szte.hu


