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Magyarországon már második éve tartják számon az elektronikus könyvek hetét, noha az már 2004ben helyet kapott a jeles ünnepek kalendáriumában. A kezdeményezés szülője a kanadai Rita Y.
Toews, akinek sikerült nemzetközi mozgalmat építenie az e-könyvek pártfogóinak.
Az “Read an E-Book Week-et” (REBW) először az amerikai Chase Eseménynaptár vette fel a
programjai közé 2004-ben. A Chase a különleges napok, hetek, hónapok katalógusa. Ezzel kezdődött
el az amerikai e-könyv hivatalos „befogadása”, és az e-book a szerzők és kiadók számára adott némi
extra figyelmet, hogy támogatást szerezzenek az új technológiának, az e-könyveknek. A média
kezdetben óvatos volt az e-könyvekkel szemben és nem támogatták az e-könyvesek promócióját.
Azáltal, hogy a Chase hivatalosan is elismerte az eseményt, az e-book szerzők elérték, hogy meghívást
kaptak a televíziók reggeli beszélgetős műsoraiba és általuk figyelmet kapott az egész héten át tartó
esemény is.
A kezdetek óta alaposan megváltozott az e-könyvek világa. Az Egyesült Államokban már 2010-ben
több elektronikus könyv talált gazdára, mint nyomtatott, s az e-könyvolvasó készülékek diadalmenetét
erősítette a tábla PC-k előretörése, amelyek az innováció és az átalakulás felé fordították a
hagyományos számítógép-ipart. A táblagépek sikere utat nyitott azoknak a könyvkiadóknak is, akik
hisznek az új médiahordozóban, hiszen mind a tábla PC-ken, mind az okostelefonokon elérhetőek
olyan szoftvermegoldások, amelyekkel olvashatók a digitális könyvek. A hagyományos könyvkiadás
számára a digitális forma nem ellenség, hanem egy lehetőség ahhoz, hogy újabb olvasói rétegeket
érjen el. Az Európai Könyvkiadók Szövetsége már egy évvel ezelőtt azért lobbizott az Európai
Bizottságnál, hogy az e-könyv részesüljön ugyanolyan adózási kedvezményben, mint a hagyományos
társa. Egyre több jel mutat abba az irányba, hogy az áttörés 2012-ben várható Európában is.
Rita Y. Toews, a Read an E-Book Week kezdeményezője elmondta, hogy szerzők, kiadók,
kereskedők, a média és az olvasók immár világszerte támogatják ezt a
kezdeményezést. A támogatók mellé felsorakozott a Kanada
parlamentje is, amely deklarálta az „Read an e-book Month”
kezdeményezését.
„That, in the opinion of the House, the government should: (a)
recognize that the ePublishing industry has created economic
opportunities for entrepreneurs, authors, publishers and e-reader
manufacturers; (b) recognize that e-books present significant benefits
for seniors and children; (c) recognize that e-books are an
environmentally-friendly alternative to books; (d) declare the month of
March as “Read an E-book Month”; (e) support the goals and ideals of
“Read an E-book Month”; and (f) encourage Canadians to observe

“Read an E-book Month”.
„Véleménye szerint a Ház, a Kormány: (a) felismeri, hogy a e-könyvkiadói iparág gazdasági
lehetőségeket teremtett a vállalkozók, szerzők, kiadók és e-olvasó gyártók számára, (b) felismeri, hogy
az e-könyvek jelentős előnyöket jelentenek az idősek és gyermekek számára, (c) felismeri, hogy az ekönyvek a hagyományos könyv környezetbarát alternatíváját testesítik meg, (d) ezért kijelenti, hogy
március hónap legyen az "Olvass e-könyvet hónapja" (e) támogatja a célját és gondolatiságát a
"Olvass e-könyvet hónapja" kezdeményezésnek, és (f) ösztönzi a kanadaiak figyelmét "Olvass ekönyvet hónapja" iránt.”

Az önálló szerzői elektronikus könyvkiadás támogatására létrejött magyar tulajdonú Publió Kiadó
csatlakozott az REBW felhívásához. S a hét végén, március 9-én várja a média képviselőit
sajtótájékoztatójára, amelyen vázolja az e-könyvek hazai és nemzetközi helyzetét, s beszámol a kiadó
erőfeszítéseiről, hogy mind többeket bírjon rá arra, hogy váljanak ők is (elektronikus) könyv
szerzőjévé. A Publió március 9-én egy pályázatot hirdet újságírók számára is.
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