
Kedves Olvasók!
Az október havi mazsolákat az elektronikus könyvek témaköréből válo- Magyarországon elsőként ad ki szakmai e-könyveket a CompLex 
gattam. Olvashatunk az e-book és a könyvtár kapcsolatáról, könyváru- Kiadó, a holland Wolters Kluwer csoport tagja. A vállalat október 
házról, saját készítésű e-kiadványról, számos ezekhez kapcsolódó elsején indította új szolgáltatását, amelynek keretében jelenleg több 
témáról, illetve jelentkezhetünk az INKA elektronikus könyvekről mint ötven könyvet tesz elérhetővé elektronikus formában.
ismereteket adó, akkreditált szakmai továbbképzésére is. Forrás: 
Hasznos időtöltést kívánok! Dátum: 2011. 10. 12.

Vitéz Veronika, rovatgazda

Szakértők úgy vélik, hogy az e-könyvek a szegények számára Szeretnénk kedvenc témáinkból egy látványos, interaktív online 
megnehezíthetik a tudáshoz és a különböző információkhoz való magazint készíteni? Mi sem egyszerűbb!
hozzáférést, ezáltal veszélybe kerülhet az információszabadság. Dátum: 2011.10.16.
Dátum: 2011. 09.29.

Megszokhattuk már, hogy sok minden hozzáférhető ingyenesen a neten. 
Ha szeretjük a régi könyveket, regényeket, képregényeket és szívesen A PDFSb (PDF Search Books) oldal is egy a sorban: ingyenes, PDF 
olvasnánk azokat iPaden vagy iPhone-on, nem kell tovább keresnünk, formátumú könyvek gyűjtőhelyéről van ugyanis szó.
egy remek magyar iOS alkalmazásnak köszönhetően rengeteghez Dátum: 2011. 10. 17.
hozzájuthatunk ezek közül, ingyen.
Dátum: 2011. 10. 02.

e-book? e-könyv? Kindle?
iPad vagy e-könyv-olvasó eszköz a jövő házi könyvtára?

A Google Books, azaz a Google Könyváruháza már Megvegyem vagy kölcsönözzem?
2010 eleje óta működik. Sajnos csak az USA polgárok A Magyar Elektronikus Könyvtár vezetői és Kerekes Pál szakíró 
részére volt elérhető a szolgáltatás. A könyv ekosziszté- közreműködésével akkreditált szakmai továbbképzést szervez az INKA 
mának (ecosystem) nevezett komplexumban egy az elektronikus könyv témakörében.
platformba vonja össze a Google a különböző szakmai Dátum: 2011. 10. 18.
szereplőket: a Google Books-ban együtt dolgoznak a 

fejlesztők, a kiadók, a kreatívok, a kereskedők. Mint egy 
manufaktúrában, minden folyamat egy kézben fut össze. A 2011-es Frankfurti Könyvvásáron elhangzott szakértői 
Dátum: 2011. 10. 07. tapasztalatok szerint a könyvkiadás a zeneiparhoz hasonló kihívással néz 

szembe, ám úgy látják, helyzetük kezelhetőbb.
Dátum: 2011. 10. 19.

A magyar könyvek rosszul járnak a Google Books-on.
A Google e-könyvkereskedése (eBookstore) tegnaptól elérhetővé tett 
jelentős magyar nyelvű állományt. A bővítés is folyamatos a projektleírás 
szerint. A hagyományos könyvkiadók körül egyre több, sikerre kiéhezett 
Dátum: 2011. 10. 08. versenytárs építi ki állásait: nemcsak az Amazon a maga növekvő számú 

kiadványaival, hanem magánkiadásban publikáló szerzők, sőt akár 
internetes start-up cégek is. Most pedig ebben a nagy tülekedésben új 

Filmek, videojátékok, fan-fiction és Twitter-viták: a történetmesélés ellenfelekként megjelentek a hírügynökségek.
jövője interaktív és multimédia alapú. Elképzelhető, hogy 25 éven belül a Költséghatékonyság, újrahasznosítással
papírkönyvek teljesen eltűnnek, velük együtt az írói foglalkozás is Forrás:
megszűnik. Dátum: 2011. 10. 20.
Dátum: 2011. 10. 10.

Jönnek a szakmai e-könyvek

Készítsünk látványos, lapozható online kiadványt kedvenc 
Veszélyesek a könyvtárakra az e-könyvek témáinkból

Több millió ingyenesen letölthető könyv PDF-formátumban
Ingyen könyvek és képregények magyarul, iPhone-ra és iPadre!

Elektronikus könyv: képzés, konzultáció

A Google Könyváruháza megérkezett Európába

Kalózkodás árnyékolja be az e-könyvek sikerét

A Google és a Murányi Vénusz

Újra kell értelmezni a könyv fogalmát? - E-bookok a híroldalakról 
(1. rész)

Szabadítsátok ki Harry Pottert! - A történetmesélés jövője

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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Újra kell értelmezni a könyv fogalmát? - E-bookok a híroldalakról 
(2. rész)

Dr. Kiszl Péter a Frankfurti Könyvvásáron

Kerekes Pál
e-book kalauz
Az elektronikus könyv kisenciklopédiája

Amikor július elején kirobbant a Rupert Murdoch és a News 
Corporation körüli lehallgatási botrány, a Vanity Fair összegyűjtött 20, 
Murdochról, a családjáról és médiabirodalmáról szóló cikket, és egy cent Új adatbázisok a József  Attila Megyei Könyvtárban
híján 4 dolláros áron már július 29-én forgalomba is hozta azokat e-
bookként. A kötet bevezetőjét Graydon Carter, a magazin A József  Attila Megyei Könyvtár szeptembertől szerződésben áll az 
főszerkesztője írta. Opten Kft.-vel, így a cég OptiJUS nevű jogi adatbázisával a könyvtár új 
Dátum: 2011. 10. 20. hozzáférési lehetőséget nyújt a legfrissebb jogi anyagokhoz. 

Az OptiJUS teljes adatbázisa összességében több mint 50 ezer magyar 
jogszabályt (32 féle ágazati közlönyben megjelent jogszabályt 1996-ig 

Dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudomá- visszamenő időállapotokkal), 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer 
nyi Intézetének igazgatója 2011. október 13-án, a száztíz ország európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb 
részvételével lezajlott 63. Frankfurti Könyvvásár magyar nemzeti bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi 
standjának nyitórendezvényeként dr. Kerekes Pál: E-book kalauz. Az határozatot, 27 jogszabályi nagykommentárt, mintegy 1800 irat- és 
elektronikus könyv kisenciklopédiája című művét mutatta be. nyomtatványmintát tartalmaz. A rendszer folyamatosan frissül: az új 
Dátum: 2011. 10. 21. jogszabályok a közlöny megjelenése után már egy nappal, a 

módosítások pedig három munkanapon belül kerülnek be az 
adatbázisba. Felhasználói felülete pedig igen könnyen kezelhető. 
Az adatbázis online változata mellett (www.opten.hu) lehetőség van a 
kibővített, offline verzió könyvtárbeli, helyi használatára is.

Elektronikus könyv avagy e-book, reader, Kindle, DRM, epub iPad – A József  Attila Megyei Könyvtár online adatbázisainak sorát bővíti 
néhány furcsa, új kifejezés jött divatba és terjed a könyvbarátok az Opten Kft. egy másik szolgáltatása is, a Cégtár. Ebben a rendszerben 
beszélgetéseiben. A hiányos és félinformációk tengerében akadnak, akik a legtöbb magyarországi cég Cégközlönyben megjelent adata olvasható, 
máris temetik a hagyományos könyvet. Nincs ok az aggodalomra: itt az kiegészítve a KIM adataival, céghirdetményekkel, közleményekkel, 
első tömör és közérthető összefoglaló, amelynek segítségével Ön létszámadatokkal, az utolsó 3 év pénzügyi beszámolóinak 12 
villámgyorsan „képbe kerülhet” és hozzászólhat. A mű megkísérli legfontosabb sorával, cégkivonattal, cégmásolattal. Alapadataikban 
elhelyezni az elektronikus könyvet az olvasás kultúrájában és bemutatja kereshetők az egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek, alapítványok 
előnyeit, hátrányait, típusait, lelőhelyeit, az elterjedt olvasóeszközöket és és költségvetési intézmények is.
egyebek mellett hasznos tanácsokat ad az e-könyvek olvasásához. Lehetőség van a céglistákat különböző szempontok alapján 
A mű Az elektronikus könyv című kiadvány átdolgozott, alaposan összeállítani, hiszen a keresésben erre alkalmas keresőmezőket 
kibővített és illusztrációkkal ellátott második kiadása. A könyvhöz alakítottak ki. A leválogatások külső adatállományokba is elmenthetők.
kapcsolódik a szerző www.konyvkonnektor.hu weboldala. Az adatok forrása: Cégközlöny, a KIM Online rendszere, APEH adatok, 

KIM.
Az adatbázis naponta frissül a csőd- és felszámolási eljárások 
tekintetében, a Cégközlönyben közzétett változásokat pedig hetente 
viszik fel.
A Cégtárhoz tartozik egy ún. Kapcsolati Háló kiegészítő modul is, 
melynek lényege, hogy lekereshető egy adott magánszemélyhez 
kapcsolódó cégek listája, egy adott cég összes tulajdonosának és 
vezetőjének egyéb cégekhez kötődő kapcsolata cégenként és kockázati 
szintek szerint csoportosítva. Ábrával szemlélteti az adott cég 
tulajdonosi körének és vezetőinek (cégek, magánszemélyek) üzleti 
előéletét, a hozzájuk kapcsolódó cégek esetleges tartozásait.
További lehetőségek itt: www.opten.hu
A rendszerekbe való belépés jogával a József  Attila Megyei Könyvtár 
rendelkezik, így mind az online, mind az offline adatbázisokhoz való 
hozzáférés is csak a könyvtárban biztosított, online esetben a 
felhasználónév és a jelszó megadásával.

Az adatbázis-használati jog megvásárlásával könyvtárunknak 
lehetősége nyílt még szélesebb körben és pontosabban kiszolgálni a 
használói igényeket.
Hasznos böngészést kínálunk/kívánunk!
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