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www.sunbooks.hu:
Új lehetõség a könyvtári
beszerzésben

A Sunbooks Kft. elektronikus könyvkereskede-
lemmel foglalkozó vállalkozás, amely immár
négy éve mûködik a magyar könyvpiacon. A cég
elektronikus piactere 1450 könyvkiadó megbí-
zásából több mint 4000 eladóhelyet (elsõsorban
könyvesboltokat, kiskereskedelmi hálózatokat,
hipermarketeket, mellette iskolákat, teleházakat)
szolgál ki, és jelenleg kb. 200  könyvtárnak is
szállít könyveket. A számítástechnikailag ma már
jól felszerelt könyvtárak az internetes könyv-
nagykereskedelmi cégben igazán nekik való part-
nerre lelnek.

A www.sunbooks.hu-n található adatbázisban je-
lenleg több mint 42 000 féle termék szerepel, ezek
nagy része azonnali szállítással megrendelhetõ.

A válasz-
ték naponta
bõvül, az a-
datbázisban
egyaránt fel-
lelhetõ az
egykönyves
és a több
száz címes
kiadók választéka. A tematika igen széles: gye-
rekkönyvtõl a szakkönyvig, nyelvkönyvtõl az
útikönyvig szinte minden megtalálható. A köny-
vek mellett térképek, tankönyvek, nyelvkönyvek,
nyelvkazetták, audió CD-k és kazetták, VHS-ek
és DVD-k, CD-ROM-ok is szerepelnek a kíná-
latban.

A Sunbooks internetes rendszere a vevõk –
például egy könyvtár – számára a hét minden
napján, a nap bármely órájában hozzáférhetõ.
Részletes információ nyerhetõ mind a könyvé-
szeti adatok (cím, rövid tartalom, kép, mûszaki
paraméterek stb.), mind az értékesítési feltételek
(engedmény mértéke, akciók stb.) vonatkozásá-
ban. A Sunbooks-rendszerbe a kiadó már a
megjelenés elõtt rögzíti könyveinek adatait, így

a könyvtár idõben értesül az újdonságokról. A
rendszerben nemcsak a friss, hanem a régebbi
könyvek is megtalálhatóak, így a megrongáló-
dott vagy elveszett kötetek pótlására is van
lehetõség.

Az elektronikus piactér on-line mûködésébõl
adódóan a leadott megrendeléseket a rendszer (a
mindenkori raktárkészlet alapján) visszaigazol-
ja, azaz a megrendelõ biztos lehet abban, hogy
amit rendelt, azt meg is kapja.

A könyvtár a megrendelt könyveket garantál-
tan megkapja egy-két munkanapon belül, mert a
Sunbooks rendszere csak olyan könyvet enged
megrendelni, amelybõl van készlet a raktárban.
A könyvtáros rendeléseinek állását on-line nyo-
mon követheti. A rendszer kezeli és nyilvántart-
ja a raktárban éppen nem lévõ könyvekre leadott
utánrendeléseket is, amelyeket a raktárba érke-
zés után automatikusan kiszállítanak. A könyv-
tár konkrét szállítási napot is megjelölhet a rende-
lés feladásakor.

A Sun-
books Kft.
logisztikai
szolgáltató-
ja, a Ma-
gyar Posta
Rt. üzemel-
teti azt a
modern, kö-

zel 10 000 m2-es speciális könyvraktárat, ahon-
nan a vevõk által az interneten megrendelt
könyveket az ország területén bárhová házhoz
szállítják. A Magyar Posta 3200 településre
naponta induló postajáratai garantálják, hogy
a Sunbooks rendszerében megrendelt könyvek
az ország bármely pontján, idõben a megjelölt
szállítási címre érkezzenek.

A szállítás speciális, lezárt mûanyag ládák-
ban történik, ami megóvja a könyveket a sérü-
lésektõl. Minden rendeléshez mellékelve van
a szállítólevél és a számla is. Három vagy ennél
több, bármilyen értékû termék megrendelése
esetén a házhoz szállítás díjtalan, azaz a vevõt
semmilyen csomagolási, szállítási vagy egyéb
költség nem terheli.
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A Sunbookstól minden könyv jelentõs árked-
vezménnyel szerezhetõ be. Az engedmény mér-
tékét közvetlenül a kiadók határozzák meg, a
tapasztalatok szerint ez normál könyvek eseté-
ben a könyvtáraknak 20-38% közötti árkedvez-
ményt jelent.

A Sunbooks partnereivel 10 területi képvise-
lõn keresztül tartja a kapcsolatot, akik „házhoz
jönnek” és megtanítják a rendszer használatát,
és késõbb is a vevõ rendelkezésére állnak.

A Sunbooks szolgáltatásait kizárólag szerzõ-
dött partnerek vehetik igénybe, ugyanakkor a
csatlakozás a könyvtár számára semmiféle köte-
lezettséggel (tagdíj, vásárlási kötelezettség, stb.)
nem jár.

A Sunbooks szolgáltatásai kedvezõek a könyv-
tárak számára, ugyanis:

– az ingyenes kiszállítás és a jelentõs árked-
vezmények révén adott keretösszegbõl több
könyvvel lehet gyarapítani a könyvtári állományt

– egyszerûvé és kényelmessé válik a beszer-
zés (informálódás, rendelés az Interneten),  a
könyv házhoz jön,

– a Sunbooks honlapján keresztül  meglehe-
tõsen széles választékból válogathat a könyvtár.

A cég tapasztalatai szerint a kisebb városi
könyvtárak mellett számos nagy könyvtár is rend-
szeresen igénybe veszi szolgáltatásaikat. Számos
könyvtár már jó ideje elégedett használója a
Sunbooks rendszernek, õk minden bizonnyal az
érdeklõdõ könyvtáros kollegákkal szívesen meg-
osztják tapasztalataikat – többek között ilyen az
egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár, a szolnoki
Hild Viktor Városi Könyvtár és a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár, a debreceni Méliusz
Juhász Péter Módszertani Könyvtár Központi
Könyvellátása, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Könyvtárak Egyesülete, az érdi Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár, a zalaegerszegi József At-
tila Városi Könyvtár, vagy a sárvári Sylvester
János Könyvtár.

A Sunbooks Kft. azt tervezi, hogy 2004 õszén
egy nagyszabású könyvtáros akció keretében
megkeres minden magyar nyilvános könyvtárat.
Ne lepõdjenek meg könyvtáros kollégáink, ha
egy zöld konténert hoz a postás, amelyben az
akciót támogató kiadók ajándék könyvei és is-
mertetõi mellett a Sunbooks szolgáltatásait is-
mertetõ tájékoztatót találnak. A cég szerzõdést
is küld, hogy az ajánlatra nyitott könyvtárak
minél elõbb élvezhessék a rendszer elõnyeit.

Akinek már most felkeltettük az érdeklõdését
a Sunbooks iránt, az látogasson el a www.
sunbooks.hu weboldalra.

Közlemény

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert
Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton
köszöni meg mindazok támogatását, akik 2003.
évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az


