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Köszönetnyilvánítás

 

Ezúton  köszönöm  támogatásukat  és  értékes  információjukat  Csordás  Attilának,  az  eKönyv  Magyarország  Kft  ügyvezető
igazgatójának; Földes Lászlónak a Kossuth Kiadó Zrt. informatikai szerkesztőség vezetőjének; Dr. Károlyi Antalnak, a Publio Kiadó
képviselőjének, valamint Varga Csabának a Complex és az Akadémiai Kiadó senior szerkesztőjének.

Köszönöm továbbá Dr. Pajor Enikő főiskolai tanárnak a sok segítséget, hogy mindig készséggel fogadott és jó tanácsokkal látott el.

És végül családomnak, kedvesemnek és barátaimnak a sok türelmet és bátorítást.



1. Bevezető

2010-ben  külföldön  vásároltam magamnak  egy,  az  Amazon  cég  által  szállított  Kindle  2  e-könyv  olvasót.  Itthon  sajnálattal
tapasztaltam,  hogy  milyen  nehéz  tartalommal  ellátni.  Először  persze  ingyenes  kiadványokat  töltöttem  le,  például  a  Magyar
Elektronikus Könyvtár oldaláról. További tartalmak elérése korlátozott volt számomra, kérdéseimmel nem tudtam kihez forduljak. A
kezdeti  nehézségek  kedvemet  szegték  ezért  az  olvasót  hamarosan  eladtam.  Ez  az  esemény  is  közrejátszott  szakdolgozati
témaválasztásomban. A nyomtatott könyvek modernizációja az elektronikus könyv és az e köré kialakított e-könyv olvasók témája
mellett döntöttem. Szerettem volna megtudni milyen tevékenységek állnak az e- könyvkiadás mögött Magyarországon, valamint az
itthoni helyzet hogyan viszonyul Európa más országaiéhoz és az Amerikai Egyesült Államokéhoz.

A szakdolgozatom felépítését illetően fontosnak tartottam, hogy először az információs társadalom kérdéskörét vizsgáljam meg. A
gazdaságilag fejlett hatalmak számára már nem a katonai vagy ipari fejlettség, hanem a tudás és az információ vált első számú
„fegyverré”. Mára az információszerzés egyik elsődleges eszköze az internet és a számítógép. Olyan széles tartalommal és könnyű
elérhetőséggel nehezen lehet versenyezni, mint amit e két eszköz együttese biztosít. Az interneten elérhető elektronikus könyvek
kezdetben – több mint 15 éve – CD-n vagy a DVD-n jelentek meg. De a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma több e-könyv
olvasó eszköz közül válogathatnak az érdeklődők, aminek előnyeit sokan ismerik fel.  Nap, mint nap egyre több olvasót látok a
tömegközlekedési  eszközön  vagy  e-könyv  olvasót  vagy  tabletet  vagy  okostelefont  használni.  Szakdolgozatomban  továbbá
megvizsgáltam, hogy mit honnan és honnan milyen jogi következményekkel tudnak letölteni. A hazai e-könyv kiadás szereplői közül
négy kiadót kerestem fel és készítettem velük interjút. A beszélgetések során sok mindent megtudtam a jelenlegi e-könyv kiadás
helyzetéről, amit a dolgozatomban fejtek ki.



2. Az információs társadalom
2.1. Egy fogalom születése

Az  információs  társadalom (Information  Society)  a  társadalomtörténet  legújabb  szakaszának  egyik  leíró  fogalma lett,  mely
hatására a 20. század második felében egyre több gazdaságilag fejlett ország vált információs társadalommá. Néhány évtizeden belül
pedig várhatóan a Föld lakosságának nagyobb százaléka az akkorra lett információs társadalomban fogja élni mindennapjait.

Az 1960–as évek elején a japán társadalomtudományban bukkant fel először az „információs társadalom”, mint fogalom, ami Kisho
Kurokawa, a híres építész és Tadao Umesao, a neves történészantropológus 1961-es beszélgetései során született meg. Számos könyv
és publikáció címét képezte ez az eszme - persze más-más formában-, mely annyira szerteágazó volt, hogy 1950 és 1980 között több
tucat, különböző oldalról megközelítő terminus jelent meg. Ezután egy átfogó és közös gyűjtőkategóriába rendeződtek, az információs
társadalom fogalmába. Igazán elterjedté és elfogadottá az 1980 – as évek elejétől vált, de ezt megelőzően számos megközelítés
igyekezett megragadni az éppen kialakuló új „paradigmát“. A meghatározások középpontjában szinte minden esetben az információ-,
és tudásszerzés áll a változást, és egy jobb társadalmi berendezkedést hangsúlyozva, mely például az életvitel minőségében hozhat
pozitív változásokat. Közel félszáz meghatározás közül én kettőt választottam ki, az első Yoneji Masuda (1988) összefoglalása:

„Új típusú társadalom, amelynek átalakulása és fejlődése mögött az információs (és nem az anyagi) javak termelése a hajtóerő {...}
(és amely evvel) az emberi intellektuális kreativitást virágoztatja fel.(MASUDA 1988)”

A második Murányi Béla megfogalmazása:

„Olyan  típusú  társadalom,  melyben  az  információs  és  telekommunikációs  technológiák  elterjedésének  segítségével  az
emberiségnek új típusú életvitelre, magasabb minőségű életre, munkavégzésre, társadalomban betöltött szerepre van lehetősége”(
MURÁNYI)

A sorok között egy előfeltételezés bújik meg, mely szerint az élet bizonyos területein változások történhetnek, amik erőforrás-,
iparág-, termék-, tevékenység-, társadalom, - és emberközpontúak lehetnek. A szakirodalomban nincs meghatározva, hogy egy ország
mikor lép be az információs társadalomba, de becslések és modellek vannak. Az Amerikai Egyesült Államok a jóslatok szerint az 1960
– as években már információs társadalommá vált, míg Európa fejlettebb országai ’70 – es évek végén, a „követők” pedig ’90 – es évek
elején  zárkóztak  fel.  Magyarországot  tekintve  az  ezredforduló  környékére  tehető  a  csatlakozás.  A  tanulmányban  megtalálható
modellek olyan ismert társadalomtudósoktól születtek meg, mint Daniel Bell – aki a posztindusztriális társadalom kifejezést használja-,
Yoneji Masuda vagy Schement és Curtis. Ezek a modellek több periódusban és időtengelyben ábrázolják az információs társadalom
tartalmát,  keresik  kialakulásának  jellemzőit,  de  gazdasági  oldalról  is  vizsgálják  létezésüket.  Ezek  összesítésére  vállalkozott  Z.
Karvalics  László  „Az  információs  társadalom  szintetikus  alapkategóriái,  ezek  mérhetősége  és  metaforái”  (KARVALICS  2007:34)
modelljében. Felépített modellje alapján leírja, hogy szerinte mely ponttól, milyen abszolút vagy relatív mutató elérésétől számít egy
társadalom „információsnak”, mitől „billen” át egyik pontból a másikba az adott alrendszer vagy jellegzetesség, és ezen keresztül a
társadalom egésze is. Modelljében (1. sz. melléklet) 9 alapkategória található meg, és ezek mérés és „átbillenési pontjai”, valamint
metaforái.  Olyan részterületek segíthetnek eldönteni  egy országról,  hogy információs társadalom- e vagy sem, mint a termelés
(gyártás), a foglalkoztatottság, a munka, az erőforrás és technológia, a jövedelem és vagyon, a fogyasztás, az iskolai végzettség, a
megismerés, a konfliktuskezelési mód és hatalomtechnika, az inter- konnektivitás, és végül a világkép és logikai szerkezet.

A ma vezető, gazdaságilag és politikailag fejlett hatalmak túllépnek az ipari fejlettség szintjén, és információs társadalommá válna
k, ami azt jelenti, hogy magas szellemi fejlettség jellemezi őket és így magas szellemi erőforrások állnak rendelkezésükre, mely segíti
előrelépésüket. Az információ a hatalom első számú forrásaként jelenik már meg.

2.2. Gazdasági változások

Valamely ország gazdaságának teljesítőképessége vagy akár védelmi ereje ma már nem a fölhasználható földterület nagyságán, a
nyersanyagok  bőségén  vagy  a  népesség  számán  múlik,  hanem  döntő  mértékben  a  lakosság  iskolázottságán,  műveltségén,
képzettségén, tudásán. A gazdaság kulcsfontosságú tényezőjévé az elméleti tudás vált, megelőzve a gazdaság fizikai formáit, és
napjainkra - a 20. század utolsó negyedében való megerősödés hatására - minden információ termelése és terjesztése a gazdaság
egyik  fő  szektorává  vált.  Attól  függetlenül,  hogy  máig  nincs  egyöntetűen  meghatározott  fogalma  az  információs  társadalom
kifejezésnek, mégis többen igyekeztek körülírni a jelenséget.

Z. Karvalics László szerint az információ és a tudás belép a hagyományos erőforrások és tőkeformák mellé, a vásárolt információs
és kulturális javak, eszközök és szolgáltatások aránya a fogyasztói kosárban megnövekszik. Különös tekintettel a média tartalmakra
vonatkozóan, illetve növekszik a felsőfokú végzettségűek aránya. A hagyományos hadviselési formák felcserélődnek és a gazdasági
érdekütközések információs síkra terelődnek (üzleti hírszerzés, innovációs verseny). Ezeken felül világossá vált az élethosszig tartó
tanulás érvényessége a munkaerőpiacon is.

 

2.2.1. Internet az otthonokban



Az előbb fejtegetett gazdasági változások egyik kulcspontja a már emlegetett internet és a számítógépek. De lássuk hogyan állunk
számítógépek, pc-k (personal computer) terén itthon. (2. sz. melléklet). Magyarországon 2011–ben a Bell Research kutatóközpont vég
zett egy felmérést az otthoni számítógépek ellátottságát illetően. A jelentés alapján az előző évekhez viszonyítva nőtt a hazai személyi
számítógépek és az internet elterjedése a magyar otthonokban. Legalább egy darab használatban lévő személyi számítógépet találunk
a magyarországi háztartások kicsivel több, mint 55 százalékánál, ami 2,1 millió otthont jelent. De az ellátottsági mutatók mellett az
ellátatlansági mutatók is megjelennek: a háztartások 45 százaléka, közel 1,8 millió otthon máig nélkülözi a számítógépet. A rossz
gazdasági helyzet miatt az egyébként sem gazdag, digitálisan írástudatlan rétegek nem ruháznak be személyi számítógép és internet
előfizetésbe.

Itt lépne be az állam szerepe, hogy segítse azokat a háztartásokat és gyermekeiket, akik nélkülözik a számítógépet. Továbbá
emelje az oktatás színvonalát a számítógépek könnyebb elérhetőségével, és virtuális könyvtárakkal, ami jelentheti az elektronikus
könyveket is. De az internet és a számítógépek a tanulás és az oktatás támogatása mellett segíthetik a globalizálódó világban a
nemzetek összeköttetését is.


