Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä
Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum

E-kirjat - sähköiset kirjat
Sähköiset eli e-kirjat ovat vielä kehityksensä alkuvaiheessa ja muistuttavat toistaiseksi painettua
teosta, jossa edetään sivulta sivulle. E-kirjat kuitenkin kehittyvät koko ajan.
Tämän myötä ja tulevaisuudessa lukija voi edetä sisällössä valitsemallaan tavalla,
tehdä lukiessaan omia valintoja ja poiketa kirjasta välillä esimerkiksi verkon muihin
tiedonlähteisiin kirjan tarjoamien tietojen täydentämiseksi.
E-kirjojen käyttöoikeudet vaihtelevat. Tarkempaa tietoa käytettävissä olevasta aineistosta, sen
käyttöoikeuksista ja kirjastojen mahdollisesti lainattavista lukulaitteista kannattaa tiedustella
lähimmästä kirjastosta.
Sisältö
•
•

E-kirjojen lukemiseen tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja
Millaisia aineistoja on luettavissa:
Internetin ja kirjastojen e-kirjatarjontaa

Sähköistä kirjaa voi lukea:
•

tietokoneella

•

älypuhelimella

•

tablet-tietokoneella

•

tai sähkökirjan lukulaitteella.

E-kirjan lukemiseen tietokoneelta tai mobiililaitteelta tarvitaan lukuohjelma. Useimpia sähköisiä
kirjoja voi lukea Adobe Reader – (PDF) tai Adobe Digital Editions -ohjelman (ePub) avulla.
Ohjelmat voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta, jonka sivuilla voi myös luoda tunnukset tätä
varten.
Selaimella lukeminen (ns. pilvilukeminen) on uusi tapa lukea sähkökirjoja. Selaimella
luettaessa ei tarvitse ladata lukuohjelmaa erikseen vaan palvelin avaa kirjatiedoston selaimessa
olevaan lukuohjelmaan.
Suomessa yleisissä kirjastoissa ja erikoiskirjastoissa on vielä vähän sähkökirjoja. Tähän
osaltaan vaikuttaa sekä tekniset että tekijänoikeudelliset syyt. E-kirjoja voi lainata kirjastosta
internetin kautta, ja kirjastot lainaavat myös lukulaitteita asiakkaille. Lukulaitteisiin mahtuu satoja
kirjoja kerralla. Sähköisten kirjojen tiedostomuodot vaihtelevat ja ne eivät aina ole yhteensopivia
kaikkien lukulaitteiden kanssa.

Tarvittavat ohjelmat
PC:lle ja Macille:
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-

OverDrive ja Ellibs
sähkökirjat: Adobe digital Editions
OverDrive - äänikirjat (OverDrive Media console
Mobiililaitteille (älypuhelimet ja tabletit):
- Ellibs (yhteensopiva iPADn ja Android-järjestelmien kanssa)
- Bluefire Reader, ladataan Play storesta tai App storesta
- OverDrive (yhteensopiva iOS, Android, Blackberry ja Windows phone 7 järjestelmien
kanssa)
- OverDrive Media console, ladataan Play storesta tai App storesta

Maksuttomia sähköisiä kirjoja

Lähde: Flickr, cc by goXunuReviews

E-kirjoja on saatavilla verkosta myös maksutta, mutta ne ovat vielä suurimmaksi osaksi
englanninkielisiä.

Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/
•
•
•
•
•
•
•

Project Gutenberg on Michael Hartin jo vuonna 1971 käynnistämä ilmaisten sähköisten
kirjojen projekti.
Se sisältää tuhansia vapaasti ladattavia ja luettavia kirjoja.
Materiaalista on suurimmaksi osaksi tekijänoikeus rauennut, mutta mukana on myös
jonkin verran suojattua materiaalia tekijänsä luvalla.
Projekti tuotetaan vapaaehtoisvoimin.
Kirjat ovat ladattavissa erilaissa tiedostomuodoissa tekstimuodosta html:ään ja epub:iin.
Materiaalia voi ladata vapaasti e-kirjojen lukulaitteisiin.
Suomenkielistä kirjallisuutta on mukana runsaasti.
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•

Sivuston hakulaatikko on vasemmalla ylhäällä search book catalog, josta voi hakea
kirjojen tai kirjailijoiden nimillä esim. Juhani Aho, Minna Canth, Victor Hugo tai Jane Eyre.

•

Kirjat voi valita myös kielen mukaan. Hakulaatikon alapuolella on Browse catalog. Sen
jälkeen valitaan haluttu kieli kohdasta Languages with more than 50 books > Finnish.

Googlen e-kirjat
http://books.google.fi/
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•

Google Kirjat (Google Books) on Googlen internet-palvelu, jonka tietokannasta voi hakea
sähköisiä kirjoja ja aikakauslehtiä.

•
•

Se sisältää sekä kauno- että tietokirjallisuutta.
Kirjoja ei voi ladata palvelusta, mutta niitä voi lukea tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

•

Googlen kirjat on valtava kirjojen digitointiprojekti, jossa tähdätään siihen, että kaikki
maailman kirjat olisivat luettavissa internetissä.
Kirjat ovat joko tekijänoikeuksien suojaamia tai niiden tekijänoikeudet ovat rauenneet.
Googlen kirjoissa on myös mahdollisuus nähdä teoksesta rajoitettu määrä kokonaisia

•

sivuja, jos tähän on lupa tekijänoikeuksien haltijalta.
Sähköisiä kirjoja voi hakea kirjojen nimillä tai aiheen mukaan varsinkin englannin kielellä.
Palvelussa on tällä hetkellä hyvin vähän suomenkielisiä teoksia sähköisenä.
Hakutehtävä:
Kirjoita hakusana gardens (puutarhat) hakulaatikkoon.

Hakutuloksesta näkyy, voiko kirjoja lukea palvelussa:
•

kokonaisuudessaan (Koko näkymä),

•

osittain (Esikatselu),
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•

katkelmia tekstistä (Katkelmanäkymä),

•

tai vain nähdä teoksen bibliografiset tiedot (Ei esikatselua).

Hakutuloksen voi myös rajata (vasemmalta) koskemaan esimerkiksi vain koko teoksia tai niiden
ilmestymisajankohdan mukaan.
Avaa jokin teos, josta on saatavilla esikatselu. Näytettävien sivujen lukumäärä on silloin
rajoitettu.

Tekstiä voi suurentaa ja pienentää ylhäällä olevista suurennuslaseista. Etukansi-painikkeesta
pääsee sisällysluetteloon ja näkee, mitkä luvut aukeavat luettavaksi. Näytölle saa myös kirjan
koko aukeaman.
Vasemmalla on painike Tietoja tästä teoksesta, jonka kautta pääsee mm. lukemaan
arvosteluja kyseisestä teoksesta ja löytämään muita aiheeseen liittyviä Googlen kirjoja.
Lisää esimerkkihakuja:
”social media”
“teaching methods”
”career counselling”
Googlen kirjoissa on mukana myös runsaasti sähköisiä aikakauslehtiä, mistä tarkemmin
Sähköisiä lehtiä -koskevassa osiossa.

Kirjastojen e-kirjatarjontaa
•

Esimerkkeinä kirjastojen sähkökirjapalveluista: Ellibs e-kirjapalvelu ja OverDrive
e-kirjasto.

•

OverDrive-palvelussa on pääsääntöisesti yhden yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi.
Poikkeuksena Lonely Planet -matkaoppaat, jotka sallivat rajattoman yhtäaikaisen käytön.

E-kirjat – sähköiset kirjat

6
Palvelussa voi lainata myös sähköisiä äänikirjoja.
Kirjoja voi ladata omalle tietokoneelle tai lukea suoraan verkossa mistä päin maailmaa
tahansa. Aineisto on enimmäkseen ruotsin- ja englanninkielistä.
• Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti ja internet-yhteys.
• Kun kirja on ladattu koneelle, niin sitä voi lukea ilman internet-yhteyttä. Kirjoilla
on tietty laina-aika, jonka loputtua ne palautuvat itsestään.
Ellibs- sisältää myös suomenkielistä kauno- ja tietokirjallisuutta. Käyttö yhden
yhtäaikaisen käyttäjän lisenssillä.

LibriVox - äänikirjat
http://librivox.org/
LibriVox tuottaa äänikirjoja, joita voi kuunnella maksutta verkosta. Äänitiedostot ladataan
omalle tietokoneelle. Kaikki LibriVoxin tuottamat äänikirjat ovat tekijänoikeudesta vapaita
ja niitä lukevat vapaaehtoiset lukijat. Kirjoja voi hakea LibriVoxin luettelosta (https://
catalog.librivox.org/) esimerkiksi kirjan tai tekijän nimellä.

Lähteitä:
Google Book Scan Project Slows Down.
http://lawprofessors.typepad.com/law_librarian_blog/2012/03/google-book-scan-project-slowsdown.html Viitattu 8.3.2013
Google kirjojen ohjeet.
http://support.google.com/books/?hl=fi Viitattu 8.3.2013
Sähköinen kirja.fi. http://www.sahkoinenkirja.fi/ Viitattu 8.3.2013.
Sähkökirja.fi. http://sahkokirja.fi/ Viitattu 8.3.2013
Maria Hjelt: OverDrive ja Ellibs -sähkökirjat kirjastossa. Viitattu 27.3.2013.
Maria Hjelt: E-kirjaan liittyvistä käsitteistä, tekniikasta ja toiminnasta -videotallenne
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