
E-könyv-csomag az Akadémiai Kiadóban 
 
Több mint száz szakkönyv áll az olvasók rendelkezésére e-könyv formátumban.   

2012. március 7-én a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában Varga Csaba 

senior szerkesztő tart előadást az Akadémiai Kiadó és a CompLex Kiadó közös 

fejlesztéséről.   

 

Az Akadémiai Kiadó és a CompLex Kiadó közös fejlesztése arra irányult, hogy az 
elektronikus könyvpiacot igényes, tudományos, és szakmai művek e-könyv-választékával 
bővítse.  

Varga Csaba, a Complex kiadó senior szerkesztője előadásában, többek között rövid történeti 
áttekintést nyújt az e-könyv születésének kezdeteiről. Hallhatunk az e-könyv tartalmi és 
fizikai megjelenítéséről, a hagyományos és az elektronikus könyvek összehasonlításáról, az e-
könyveket megjelenítő készülékekről, a másolásvédelemről.   

Az Akadémiai Kiadó első e-könyv formátumú kiadványa 2010 októberében jelent meg az 
amazon.com-on. (Alex Bany, Chocolate and Chess, Akadémiai Kiadó, 2010). A két kiadó 
által gondozott kiadványok közül ma már száznégy mű kapható e-könyv formátumban. 
Minden műfajból a frissességet és az örökérvényűséget figyelembe véve formálódott ki  a 
jelenlegi kínálat. Szak-, tudományos, szép- és gyerekirodalmi művek egyaránt megtalálhatók 
a művek között.  A szerzői jogok védelme érdekében az e-könyveket elektronikus 
védelemmel (DRM  ̶ Digital Rights Management) látták el.   

Az elektronikus könyvek olvasásához az Akadémiai és a CompLex Kiadó logójával ellátott 
elektronikus olvasók is rendelkezésre állnak (Pocketbook 612, Pocketbook 611 basis). Az e-
ink megjelenítővel rendelkező készülék tükröződésmentes, villanyfényben és napfényben 
használva egyaránt kényelmes olvasási élményt nyújt.   

A készüléken az Akadémiai Kiadó szótárainak e-könyvre fejlesztett változata is elérhető, 
amely 52 ezer szócikket tartalmaz, magyar-angol, angol-magyar változatban. A szövegek 
nagyíthatók. Összesen hat nagyítási fokozatból lehet választani. A használatot felolvasó 
funkció segíti.  

A jövőben a két kiadó gondozásában megjelenő valamennyi mű elérhető lesz ebben a 
formátumban. Új gondolattal kell megbarátkozni: minden nyomtatott könyvből lehet 
elektronikus könyv, de nem minden elektronikus könyv jelenik meg majd nyomtatásban. A 
közös fejlesztési munka tovább folytatódik. Az e-könyveket az elektronikus formák által adott 
lehetőségek további elemeivel bővítik. (Az e-pub-os formán túl a 3D verziók alkalmazása, a 

közvetlen webes elérésű alkalmazások, mozgóképek beépítésére.)  

Az Akadémiai Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára együttműködése révén 
az elektronikus olvasók és maguk a művek több hónapig a könyvtár olvasóinak 
rendelkezésére állnak. A fejlesztők szeretnék, ha minél többen megismerkednének az új 
lehetőséggel.  

  
E-könyv linkek 
 
http://akkrt.hu/180/on_line/e_book/ 
http://complex.hu/E-konyvek@200_kategoria.html 
 


