
2012. szeptember 18-án harmadik alka-
lommal került sor Tatabányán, a Városi
Könyvtárban a rendezvénysorozat egy
újabb eseményére. Ezúttal huszonöt ven-
dég érkezett Tatabányáról, Budapestrõl,
Szegedrõl, valamint Komáromból, Tatá-
ról és Gödöllõrõl. A résztvevõk közmû-
velõdési és szakkönyvtárak, továbbá
egyetemi, fõiskolai és középiskolai
könyvtárak munkatársai voltak. Nagy
örömünkre a Könyvtári Intézet igazgató-
ját, Bánkeszi Katalint is körünkben üdvö-
zölhettük. Ezúttal is több témakör került
napirendre. Az elõadások tartalmi össze-
foglalója megismerhetõ az elõadók pre-
zentációi alapján a következõ linkrõl:
https://sites.google.com/site/mkekemsz-
webszerkesztoworkshop/2012-09-18. 

Elsõként Moldován Istvánnak, az
OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár
osztályvezetõjének elõadását hallhattuk
Könyvek, e-bookok és digitális könyvtá-
rak – Aktuális kérdések és kihívások a
könyvtárak elõtt címmel. Elsõként átte-
kintette az e tárgyban fontos alapvetése-
ket, majd érintette a digitalizálási gya-
korlat fõ kérdéseit. Ezután az e-könyvek

kiadásának kezdeteirõl beszélt. A kiadók
egy része eleve elektronikus kiadásra jött
létre, és több, hagyományos könyvkiadó
ugyancsak megjelent a nemzetközi 
e-bookpiacon. Aktuális esemény, hogy
2012. július 12-én megalakult az OSZK-
ban az Egyesülés az E-könyvekért. Hu-
szonkét szervezet csatlakozott a szövet-
séghez: e-kiadók, e-terjesztõk és eszköz-
forgalmazók, továbbá a Könyvtári Inté-
zet, az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség és a Magyar Elektronikus Könyvtár
Egyesület, valamint néhány elkötelezett
blogger. Céljaikról részletesen olvasha-
tunk itt: http://ekonyvolvaso.blog.hu/
2012/07/12/egysegben_az_ero_410. 

Ezzel párhuzamosan a szöveget köz-
vetítõ eszközöknek is megvan a maguk
fejlõdéstörténete. PC, laptop, netbook,
tablet, okostelefon, e-book readerek egy-
aránt használatosak – különbözõ élvez-
hetõségi szinten – hosszabb elektronikus
szövegek olvasására. A kényelem és más
praktikus szempontok alapján azonban
szûkül e kör. Ma az e-könyvolvasók ki-
emelkedni látszanak e versenyben köny-
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nyû kezelhetõségükkel, hosszú üzemelé-
si idejükkel, optimális méretükkel és cse-
kély súlyukkal, valamint csillogásmentes
felületükkel, több mint ezer kötetes kapa-
citásukkal és nem utolsósorban elérhetõ
árukkal. 

A könyvtárak és az e-könyvek kap-
csolata jelenleg még csupán elektronikus
könyvtáraik közreadása kapcsán valósul
meg. Ezekben a gyûjteményekben azon-
ban csak ritkán találhatók kurrens kiad-
ványok. Ezek megjelentetéséért az e-
könyvkiadókkal kellene megállapod-
nunk. A kiadók azonban egyelõre nem
látnak üzleti potenciált abban, ha a vásár-
ló és a kiadó személyes viszonyába egy
harmadik, bizonytalan szándékú fél is
beékelõdne.

Moldován István szerint érdemes len-
ne a könyvtáraknak nyitniuk az e-köny-
vek kölcsönzésének irányába. Ezzel
ugyanis nagyobb választékot, modernebb
szaktudást tudnánk közvetíteni olvasóink
felé. Ugyanakkor az e-book kínálata mel-
lett részévé válhatna a könyvtári tájékoz-
tatásnak a tanácsadás az eszközöket 
forgalmazó üzletekrõl is, valamint az 
e-könyvformátumokról és egyéb, ezzel
összefüggõ kérdésekrõl. Az e-könyvek
bevonásával felzárkóznánk az informati-
kai trendekhez, és növelhetnénk olvasó-
ink táborát. Az elõadó nagyobb szponzo-
ri támogatási lehetõségeket is lát az 
e-könyvek könyvtáron belüli alkalmazá-
sában.

Moldován István gondolatait tovább
fûzve, Szilassi Andrea hozzászólásában
hat érvet sorolt fel, hogy miért is szeres-
sék a könyvtárak az e-könyveket:

1. Az ilyen beszerzések nem okoz-
nak és fokoznak elhelyezési, raktározási
gondokat.

2. Nagyobb mértékû választékbõví-
tést tesz lehetõvé, hiszen az e-könyv ol-
csóbb, mint a papír alapú. Adott költség-
vetésbõl több kötet vásárolható.

3. Olyan idegen nyelvû kötetekhez
is hozzájuthatnánk ilyen módon, amelye-
ket a világ távoli pontjain jelentettek
meg. Az idegennyelv-tudás fejlesztése
óriási lökést kaphatna ezzel hazánkban. 

4. Az elektronikus könyv nem megy
szét lapokra – sem egyetlen, sem több
használat után.

5. A kedves olvasó nem eszi le, nem
firkálja össze, nem rongálja meg, és nem
hozza vissza dohányfüstösen az e-köny-
vet.

6. Ha ehhez még hozzátesszük,
hogy 2011-ben az egyik legnagyobb
online kereskedõ cég, az Amazon könyv-
eladásainak nagyobbik része már e-book
formában történt, akkor érdemes az
elektronikus könyveket és olvasóikat
egyaránt komolyabban venni!

Ezután Török Csaba következett a Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtárból. Bemu-
tatta az intézmény megújult elektronikus
könyvtárát, és beszélt a szerzõi jogi elvá-
rásokról is, amelyeknek szintén meg 
kívántak felelni. Míg könyvtáraink és fel-
használóink a minél szélesebb körû, in-
gyen és online elérhetõ elektronikus ol-
vasmányokban érdekeltek, addig ennek
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jogdíjvonzatát sem az elektronikus
könyvtárakat mûködtetõ intézmények,
sem fenntartóik nem tudják vállalni. Ez
komoly dilemmát jelent minden elektro-
nikus könyvárat üzemeltetõ intézmény-
nek. A József Attila Megyei Könyvtár ez-
zel az új adatbázisával továbbra is elérhe-
tõvé tesz minden olyan irodalmat online,
amely már nincsen szerzõi jogi védelem
alatt – akár az eltelt idõnek, akár adomá-
nyozásnak köszönhetõen. Ugyanakkor
kizárólag saját dedikált hálózatán keresz-
tül szolgáltatja azokat a digitalizált olvas-
mányokat, amelyek bár rendelkezésre
állnak, de törvényesen nem közvetíthetõk
a világhálón keresztül.

Nagy várakozás övezte Nagy István-
nak, a Monguz Kft. munkatársának él-
ménybeszámolóját. Idén májusban részt
vett az Europeana Alapítvány programo-
zói versenyén, a Hack4Europe-on, Varsó-
ban. Izgalmas percek voltak ezek szá-
munkra is. Betekinthettünk a kulisszák
mögé, képet kaptunk a felkészülés és a
megvalósítás bonyodalmas, de érdekfe-
szítõ folyamatáról. A versenyrõl két elis-
meréssel jöttek haza Kármán Józseffel, a
Monguz Kft. ügyvezetõ igazgatójával. El-
nyerték A Legnagyobb Üzleti Potenciál és

a Fejlesztõk Szerint Legjobb Prototípus
díját egy telefonra kifejlesztett applikáció-
val, amely az aktuális GPS-koordináták-
nak megfelelõen javasol egy helyszíni
múzeumot, képtárat barangolás során a
használójának. Egyelõre ez csak az Euró-
pai Digitális Könyvtár-projektben részt
vevõ közgyûjteményekre alkalmazható.
Természetesen egyéb hasznos funkciókat
is lehetõvé tesz ez az okos kis alkalma-
zás, ami Nagy István prezentációjából
ugyancsak kiderül.

Az ebédszünet után Ács Renáta kö-
vetkezett Gödöllõrõl, a Szent István
Egyetem Kosáry Domokos Könyvtára és
Levéltárából. Elõadása különösen a tájé-
koztató könyvtárosok számára volt hasz-
nos információforrás. Elsõként a Poly-
meta és a Carrot2 szemantikus keresõk
alkalmazását, illetve az eredmények lis-
tázási módjait mutatta be. Érdemes idõt
szánni a szemantikus keresõk alaposabb
megismerésére, mert a találatokat kate-
góriák szerint csoportosítják, amivel lé-
nyegesen megkönnyítik nagy mennyisé-
gû találati halmaz gyors és eredményes
átvizsgálását. Beszéde második részében
a DOAJ1 és DOAB2 ingyenes adatbázi-
sok bemutatása következett. Mindkettõ
kitûnõen hasznosítható a könyvtárakban
– különösen most, hogy az EBSCO teljes
forrása már csak jelentõs elõfizetési díj
ellenében hozzáférhetõ a közmûvelõdési
könyvtárak számára. Feltételezem, hogy
sok hazai könyvtárnak le kellett errõl
mondania 2012. július 1-jétõl. A DOAJ
egy tudományos folyóirat-adatbázis,
amely lektorált, teljes szövegû cikkeket
tartalmaz sokféle tudományterület vonat-
kozásában. Ezt a világszerte elismert
adatbázist 2009-ben SPARC Europe 
díjjal jutalmazták.3 Végül a DOAB adat-
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bázis bemutatása következett, amely 
jelenleg 33 kiadó 1207 szakirodalmi
könyvének tartalmát szolgáltatja teljes
szöveggel.

Vitéz Veronika, a József Attila Megyei
Könyvtár informatikus könyvtárosa a
nemrégiben általa létrehozott Moodle-
rendszerû oktatási portál kialakításáról
beszélt. Ez a munka részben egyetemi
szakdolgozatként született, másrészt a
könyvtárban folyó számítógép-felhasz-
nálói képzés eredményesebb és színvona-
lasabb alkalmazása motiválta. E tan-
anyagprojekt célja, hogy új területre 
terelje az intézményben folyó képzése-
ket, és lehetõvé tegye a tapasztalatszer-
zést a felhasználók számára mind több
elektronikus szolgáltatással kapcsolat-
ban. Vitéz Veronika elõadásában érintette
az e-tananyag tervezésének folyamatát, a
felmerülõ szempontokat, és szót ejtett 
a megvalósításhoz alkalmazott szoftve-
rekrõl is.

Befejezésül Szilassi Andrea szoftver-
ajánlója következett. Elsõként a
www.convertfiles.com online szolgálta-
tásaira hívta fel a figyelmet. Rengeteg
fájltípus konvertálható itt azonos típusú,
de más kiterjesztésû adatállománnyá. 
A Colorizer nevû mappaszínezõ nem
önálló program, hanem egy tweak, amely
telepítését követõen az operációs rend-
szerbe beépülve mûködik. Használatával

a megjelölt mappáink gyorsan megtalál-
hatóak lesznek. Törölt fájlok helyreállítá-
sára szolgál a Recuva, amely szintén 
ingyenes program. A merevlemezek mel-
lett pendrive-ok és memóriakártyák meg-
semmisült fájljai is részben visszanyer-
hetõk segítségével. A Cute PDF egy tele-
píthetõ alkalmazás, amellyel Word vagy
Power Point dokumentumainkat PDF-
adatállománnyá alakíthatjuk – méretkor-
láttól függetlenül. Szokatlan módon 
alkalmazandó: nyomtatás mûvelettel hív-
ható elõ, majd azon belül a Cute Pdf ki-
választásával indítható a folyamat. Az
Easy Thumbnails egy ügyes képtömörítõ
alkalmazás, amely akár egyedi képek, de
teljes fotóalbumok képcsoportjainak át-
méretezését, képtömörítését is lehetõvé
teszi hihetetlenül gyorsan. Mindeközben
megkülönböztetõ jelzéssel látja el a ké-
peket, ezáltal elkerülhetõ az eredeti fotó
felülírása a gyengébb változattal, és az
egyes fájlok összekeverése. Végezetül
három szabadon hozzáférhetõ képszer-
kesztõ program rövid összehasonlítása
következett. Melyik szoftverrel köny-
nyebb, eredményesebb vagy látványo-
sabb végrehajtani bizonyos képszerkesz-
tõ funkciókat? Az összehasonlítások tár-
gya a Windows Live Fotótár, a Photo
Scape és a Photo Filtre Studio X szoftver
volt. ■
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