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История наИстория на  книгатакнигата

� “Паметта на човечеството”
�  Книгата и писмената творба
�  Книгата и четенето

�  Четенето в Древността 
�  Четенето в Средновековието

�  “Интензивно” четене
�  “Екстензивно” четене

�  Четенето в Наши дни



  

История на История на книгатакнигата

� Печатането – едно успешно технологично 
нововъведение и агент на промяната

�  Гутенберг и печатната преса
�  ХVІ в. – прилагане на цензурата
� Авторските права

�  1710 г. – първи закон за авторското право
�  прилагане на модерната концепция за 
“интелктуалната       собственост”



  

Видове системи на Видове системи на 
писменаписмена комуникация комуникация

� Системата на ръкописа 
� Системата на непериодичния печат
� Системата на периодичния печат
� Системата на документалната писмена 
творба
� Системата на аудиовизуалните средства 

за информация
�Системата на писмеността в 

информатиката



  

Новите предизвикателства Новите предизвикателства 

предпред  книгатакнигата

� Намаляващите по численост читатели
� Нарастващите цени на книгите, вследствие 
големия тираж на заглавия

� Широката употреба на :
�  телевизията
�  компютъра
�  текстообрабатващите технологии
�  компактдиска
�  телефона

� Сблъсъкът между “класическата” универсална 
библиотека и хипертекста



  

Електронната Електронната книгакнига

� Печатната книга се трансформира в дигитален 
формат. Така тя може да се ползва посредством:

�  Интернет
�  CD

�  Електронната книга може да бъде публикувана в 
Мрежата, където могат да бъдат намерени:

�  части от книги, цели произведения
�  литература - проза, поезия, романи, 
специализирана научна литература

�  детски приказки
�  речници, справочници, енциклопедии, наръчници, 
атласи, сборници и др.



  

Електронната Електронната книгакнига

� Съществуват също така и:
�  цели библиотека в електронен вариант
�  специални книжарници в онлайн среда
�  онлайн хранилища

� Печатните файлове биват : 
�  сканирани
�  снимани
�  препечатвани на електронно устройство

� Могат да бъдат намерени:
�  както в платен вариант
�  така и безплатно



  

Проектът “Гутенберг”Проектът “Гутенберг”

� Най-старият и най-голям проект за 
публикуване и безплатно ползване на книги 
в електронен вариант

http://www.gutenberg.org/ 
� съдържа 20 000 заглавия за свободна 
ползване

� през 1971 г. основателят на проекта Майкъл 
Харт създава “eBook”

� през 1994 г. Пиетро ди Мичели създава 
първите страници на онлайн проекта



  

Онлайн книжарнициОнлайн книжарници

� http://www.ebooks.com/ - един от най-
големите онлайн магазини, който съдържа 69 
000 заглавия на водещи световни издатели

� основан е през 1997 г. от Стивън Кол
� търсенето е възможно по много начини :

� ключови думи
� заглавие
� автор 
� каталожен номер
� категория



  

Онлайн книжарнициОнлайн книжарници

� В България по-известни онлайн 
книжарници са :

� Хеликон 

http://www.helikon.bg/home.php 

�  Мобилис 
http://www.mobilis.bg/shop/v2shop.asp 

� Пингвините

http://www.pe-bg.com/ 



  

Предимства за издателитеПредимства за издателите

� Нова възможност за продажби с по-
малко вложения

� Без риск от върнати копия

� Печалба от части на произведения

� По-големи възможности за продажби 
по света

�Повече импулсивни покупки

� По-дълга циркулация на творбите



  

Източници на електронни Източници на електронни 

книгикниги

� Amazon Amazon 
http://www.amazon.com 

� Adobe GlassbookAdobe Glassbook http://
bookstore.glassbook.com/store/ 

� Barnes and NobleBarnes and Noble 
http://www.bn.com 

� ContenvilleContenville
http://www.contentville.com 

� Preview PortPreview Port  
http://ebooks.previewport.com 



  

Онлайн библиотеки в Онлайн библиотеки в 
БългарияБългария

� Знам.Знам.bg bg 

http://www.znam.bg/com/home 
� Основна мисия – да бъде основен източник на 
знания на български език
�  учебни помагала
�  българска и световна литература и поезия
�  исторически документи
�  визуално, звуково и друго мултимедийно съдържание

� Към този момент в Знам.bg са залегнали близо 100 
000 заглавия



  

Онлайн библиотеки в Онлайн библиотеки в 
БългарияБългария

� Разработени са и разнообразни възможности за 
търсене в различни категории и подкатегории 
�  по азбучен или тематичен ред
�  по думи
�  по словосъчетания
�  цели изрази

� Знам.bg е достъпен безплатно във всички и 
основни и средни училища

� Извън тях е платен чрез абонаменти и SMS, 
но повече от 1/3 от съдържанието е безплатно



  

Онлайн библиотеки в Онлайн библиотеки в 
БългарияБългария

� СловотоСловото
http://www.slovo.bg/

� Цел – да публикува всички значими произведения на 
българската литература

� Предоставя възможност на всеки желаещ да публикува 
собствени творби

� Сайтът е стартиран през 1999 г.
� Словото поддържа и онлайн книжарница
� Печели редица награди в различни конкурси
� Подобно на сайта на проекта “Гутенберг” и “Словото” 

позволява на много слепи хора да се докоснат до 
литературата посредством специален софтуер



  

Онлайн енциклопедииОнлайн енциклопедии

� УикипедияУикипедия 
http://www.wikipedia.org/ 

� Създадена е през 2001 г.
� Поддържа се на над 100 езика
� Съдържанието й е свободно и 
безплатно за ползване и се създава и 
поддържа от много доброволци по цял 
свят, благодарение на специален 
софтуер от типа “уики”



  

Онлайн енциклопедииОнлайн енциклопедии

� В английския си вариант към момента 
Уикипедия съдържа над 1,6 милиона 
заглавия
http://en.wikipedia.org

� Българската версия съдържа към 
момента над 34 000 статии
http://bg.wikipedia.org/ 

 



  

Предимства на електроннатаПредимства на електронната  

книгакнига
� Безплатен достъп до произведения от цял свят
� Покупката става много бързо и лесно
� Незабавна доставка
� Не се унищожава нито едно дърво
� Повечето електронни книги се продават с бонуси
� Заемат по-малко място
� Достъпни са от всяка точка на света и са по-лесно 
преносими

� Могат да се ползват навсякъде
� Съхраняват се по-лесно и имат по-дълъг живот от 
печатните



  

Предимства на електроннатаПредимства на електронната  

книгакнига
� Имат линкове към други полезни източници
� По-лесно е търсенето в съдържанието на книгата
� Могат да бъдат интерактивни
� Изразходват по-малко разходи 
� Могат да имат опция за разпечатване
� Дават възможност за персонализация на текста
� Може да се чете в тъмно
� По-лесно отгръщане на страниците
� Възможност за публикуване на собствени 
произведения

� По-ниска цена



  

Недостатъци наНедостатъци на електроннатаелектронната  

книгакнига
� Проблемът с авторските права 
� Нужда от специален софтуер

� За онлайн покупките се изискват кредитни карти

� Читателите предпочитат да разпечатат част от нея

� Четенето онлайн е вредно

� Онлайн книгата не може да се опакова за подарък 

� Не можеш да подчертаваш

� Липсва допира до корицата, специфичната миризма, 
както и личното преживяване

� Все още много книги нямат електронен вариант



  

ИзводиИзводи

� Много възможности за критика на 
електронните медии

� Носталгия към четенето на книги

� Непреходността на книгата във 
времето и нейното адаптиране към 
съвремненните изисквания води до 
появата на електронната книга



  

ИзводиИзводи

� “Култура на компютърната страница”
� Нов вид на възприемане

�  печатната културна реалност провокира 
осъзнаване на различни светове и отразява 
социалната действителност

� компютърната реалност е просто ниша за 
ежедневни търсения, свят на 
произволното, анонимното и нетрайното



  

ИзводиИзводи

� Навлизането на нови понятия
�  хиперлитература
�  виртуализацията, която подменя понятието 
“четене” (reading) с понятието “пресяване” 
(screening)

� Рефлексия на “интерактивното” поведение 
на телевизионния зрител с дистанционно в 
ръка

� “Културата на нетърпението” – основен  
белег на модерния синкретичен тип 
читателско поведение



  

ИзводиИзводи

� Проблемите, които се натрупват с 
екранното четене, сами намират своето 
разрешение

�  Според Умберто Еко компютърът сам ще се 
предаде

�  “Реванша на Гутенберг”

� “Културата на хартиената страница”/ 
”Културата на компютърната страница”
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