
Σηην  εποτή ηοσ ηλεκηρονικού βιβλίοσ  

Το ηλεκηρονικό (υηθιακό) βιβλίο 

Ηιεθηξνληθφ νλνκάδνπκε ην βηβιίν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) 

κνξθή θαη ηνπ νπνίνπ ην πιήξεο θείκελν κπνξεί λα δηαβαζηεί κε ηε βνήζεηα ελφο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή άιιεο εηδηθήο ζπζθεπήο αλάγλσζεο. 

Έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν (ζην εμήο ε-βηβιίν) κπνξεί λα παξαρζεί εμ αξρήο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ή λα πξνυπάξρεη ζε έληππε κνξθή θαη λα ςεθηνπνηεζεί αξγφηεξα. 

Ψεθηνπνίεζε γίλεηαη θπξίσο ζε παιηά θαη ζπάληα βηβιία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζεί 

ην πεξηερφκελν ηνπο αιιά θαη γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο θαη ηαπηφρξνλεο 

εμ απνζηάζεσο αλάγλσζήο ηνπο απφ πνιινχο ελδηαθεξφκελνπο, ρσξίο κάιηζηα λα 

ππάξρεη ν θίλδπλνο πεξαηηέξσ θπζηθήο ηνπο θζνξάο.  

Μεηαηξνπή ελφο έληππνπ βηβιίνπ ζε ςεθηαθφ γίλεηαη θαη γηα άιινπο πην 

εμεηδηθεπκέλνπο ιφγνπο, φπσο π.ρ. γηα λα γίλεη δπλαηή ε  κειέηε ελφο βηβιίνπ απφ 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνχ νη ραξαθηήξεο ηνπ βηβιίνπ ζηε λέα ειεθηξνληθή 

ηνπ κνξθή, κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ κέζσ εηδηθψλ κεραλεκάησλ, αθφκα θαη απφ 

ηπθινχο ρξήζηεο. 

Η διάδοζη ηοσ η-βιβλίοσ 

Αξρηθά θάπνηνη εθδφηεο μεθίλεζαλ δεηιά - δεηιά λα ςεθηνπνηνχλ θαη λα δηαθηλνχλ 

βηβιία ηα νπνία ήηαλ απαιιαγκέλα απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Ταπηφρξνλα, πνιινί 

ζπγγξαθείο ησλ νπνίσλ ηα βηβιία δελ επηιέγνληαλ γηα έθδνζε απφ ηνπο εθδφηεο, αιιά 

θαη ζπγγξαθείο πνπ ήζειαλ απιψο λα δηαδψζνπλ πην εχθνια θαη πην γξήγνξα ηα 

γξαθφκελά ηνπο, άξρηζαλ λα ηα δηαζέηνπλ ςεθηαθά online. Τέηνηνπ είδνπο βηβιία 

ππάξρνπλ πιένλ ζην εκπφξην αιιά θαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν. 

Η δηάδνζε ησλ ε-βηβιίσλ ψζεζε κεγάινπο εθδνηηθνχο νίθνπο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

παξαγσγή θαη δηάζεζε λέσλ, επηζηεκνληθψλ θπξίσο εθδφζεσλ (βηβιίσλ θαη 

πεξηνδηθψλ), ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Τα βηβιία απηά δηαηίζεληαη ζε νξγαληζκνχο, 

βηβιηνζήθεο αιιά θαη ηδηψηεο έλαληη αληηηίκνπ. Έηζη, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

«θαηεβάζνπλ» ηα ε-βηβιία ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο ή λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά απφ 

ηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξνρέσλ κεηά απφ ζπλδξνκή.  

Το η-βιβλίο και οι βιβλιοθήκες  

Η ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ έρεη δηαδνζεί επξέσο θαη ζηηο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο 

εθηφο απφ ηελ ςεθηνπνίεζε γηα ηε δηαθχιαμε παιηψλ θαη ζπάλησλ βηβιίσλ, 

αγνξάδνπλ πιένλ απφ εθδφηεο θαη ζχγρξνλα βηβιία ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ εμ 

αξρήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ο ιφγνο πνπ έθαλε ηηο βηβιηνζήθεο – εηδηθά ηηο 

αθαδεκατθέο θαη ηηο εξεπλεηηθέο – λα ζηξαθνχλ θαη πξνο απηνχ ην είδνπο πιηθφ, είλαη 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ε-βηβιία θαη πεξηνδηθά.  

Σθεθηείηε κφλν φηη έλα έληππν βηβιίν, εθηφο απφ ηε θζνξά πνπ κπνξεί λα ππνζηεί 

απφ ηε ζπρλή ρξήζε θαη ηνλ θαηξφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ έλαλ ρξήζηε 

θάζε θνξά, ν νπνίνο, γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε απηφ, πξέπεη λα επηζθεθηεί ηε 



βηβιηνζήθε πνπ ην έρεη, πξνθεηκέλνπ λα ην δαλεηζηεί (εθφζνλ απηφ δελ είλαη ήδε 

δαλεηζκέλν). Αληίζεηα, ην ειεθηξνληθφ βηβιίν είλαη άθζαξην θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο, νη νπνίνη (ζπρλά) δε ρξεηάδεηαη 

θαλ λα επηζθεθηνχλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ, θαζψο κπνξνχλ 

λα ην δηαβάζνπλ θαη απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ ηα ε-βηβιία (θαη ζε αθφκα κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά- ζην εμήο ε-πεξηνδηθά) είλαη ε ακεζφηεηα ηελ νπνία 

πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε αθνχ κφιηο γξαθηεί θάηη, αθφκα θαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ 

θφζκνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην δηαβάζεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα  πεξηκέλεη λα πάεη 

ην θείκελν ζην ηππνγξαθείν, λα εθδνζεί θαη λα ηαμηδέςεη κέρξη απηφλ. Επίζεο, ηα ε-

βηβιία θαη γεληθά ηα ειεθηξνληθά θείκελα (ζην εμήο ε-θείκελα) κπνξεί λα είλαη 

δηαδξαζηηθά, επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηνπο λα κεηαθέξεηαη κε επθνιία απφ έλα 

θείκελν ζε θάπνην άιιν, λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε θσηνγξαθίεο, ήρν, βίληεν θιπ.  

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ηερλνινγία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θάπνηνη εθδφηεο (π.ρ. 

NetLibrary), ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο βηβιηνζεθψλ λα «θαηεβάδνπλ» ηα ε-

βηβιία ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη απφ ην ζπίηη 

ηνπο (κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ ν ρξήζηεο δαλείδεηαη έλα έληππν βηβιίν απφ ηε 

βηβιηνζήθε).  

Σσζκεσές ανάγνφζης η-βιβλίφν 

Η Amazon θπθινθφξεζε ηελ ςεθηαθή  ζπζθεπή αλάγλσζεο ε-βηβιίσλ Kindle. Τν 

Kindle ηεο Amazon, ην νπνίν δπγίδεη φζν έλα βηβιίν κε καιαθφ εμψθπιιν, είλαη κηα 

πιαηθφξκα απνηεινχκελε απφ ζπζθεπή θαη εηδηθφ ινγηζκηθφ. Η ζπζθεπή απηή 

επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα  δηαβάδεη ζηελ νζφλε έλα βηβιίν ή κηα εθεκεξίδα, αιιά 

θαη λα αθνχεη ηε ζπζθεπή λα  δηαβάδεη ηα θείκελα κεγαιφθσλα,  επηηξέπνληαο 

κάιηζηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέμνπλ ην είδνο ηεο θσλήο πνπ ζέινπλ λα αθνχζνπλ 

(αληξηθή, γπλαηθεία, ηελ ηαρχηεηα ηεο θσλήο θηι). Η Amazon θπζηθά πξνρψξεζε θαη 

ζηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε ε-βηβιίσλ ηα νπνία πσιεί θαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηεο βηβιηνπσιείνπ. Ο ρξήζηεο ηνπ Kindle κπνξεί λα θαηεβάζεη ζηε ζπζθεπή ηνπ θαη 

λα απνζεθεχζεη κέρξη θαη 1500 βηβιία απφ έλαλ θαηάινγν 230000 πνπ παξέρεη απηή 

ηελ ζηηγκή ε Amazon. Χαξαθηεξηζηηθφ ηεο απήρεζεο ηνπ Kindle είλαη ε αλαθνίλσζε 

πνπ έθαλε ν γλσζηφο ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο κπεζη-ζέιεξ, Stephen King, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ζα δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα ην λέν κπζηζηφξεκά ηνπ «Ur» απνθιεηζηηθά 

γηα ην Kindle (ζεκ. ν ίδηνο ζπγγξαθέαο ην 2000 έβγαιε ην πξψην ηνπ ςεθηαθφ βηβιίν 

κε ηίηιν «Riding the bullet» ην νπνίν δηαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζε απηή ηε κνξθή θαη 

είρε ηεξάζηηα επηηπρία).  

Παξφκνηεο ζπζθεπέο έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη άιιεο  εηαηξείεο φπσο ε Sony (ην Sony 

Reader), ε νπνία έρεη δηαζέζηκνπο γχξσ ζηνπο 100000 ηίηινπο ε-βηβιίσλ πξνο 

πψιεζε, ε Ire, ζπγαηξηθή ηεο Philips (ην Iliad), ε Bookend (ην Cabool), ε Samsung 

(Ε101), ε Apple (iPad) θ.ά. Τα ε-βηβιία πνπ παξάγνπλ απηέο νη κεγάιεο εηαηξείεο 

δηαβάδνληαη θαη απφ θηλεηά ηειέθσλα (π.ρ. ην Blackberry) γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη 

θαη ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ λα αζρνιεζνχλ θαη απηέο κε ην 

ζέκα.    

Τα η-βιβλία ηης Google 



Η  Google κεηά απφ ζπκθσλία κε θάπνηεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηβιηνζήθεο 

παγθνζκίσο θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ςεθηαθά ηηο ζπιινγέο ηνπο. Όζα απφ απηά 

ηα βηβιία δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (γχξσ ζηα 

7 εθαηνκκχξηα) έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη δηαηίζεληαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν απφ ηελ 

Google. Γηα φζα απφ απηά ππάξρεη ζέκα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ε Google βγάδεη 

πξνο ην παξφλ κφλν ην εμψθπιιν θαη θάπνηα απνζπάζκαηά ηνπο online. 

Η ζπκθσλία ηεο Google κε ηηο βηβιηνζήθεο, ηνπο εθδφηεο θαη ηνπο ζπγγξαθείο, δίλεη 

ζίγνπξα ηεξάζηηα ψζεζε ζην ε-βηβιίν. Ταπηφρξνλα, φκσο, απηή ε ελέξγεηα ηεο 

Google βνεζά θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ έληππσλ βηβιίσλ αθνχ: 

1. Τα βηβιία ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζηα βηβιηνπσιεία θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 

ηε λνκνζεζία γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο 

ηεο Google, ε νπνία ζα παξέρεη ειεχζεξα κφλν ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη 

θάπνην απφζπαζκά ηνπ κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθδφηε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε Google ζα δηαθεκίδεη ηα βηβιία ηα νπνία ζα κπνξνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαβάζνπλ, λα ηα αγνξάζνπλ ή λα ηα 

δαλεηζηνχλ απφ κηα βηβιηνζήθε. Η Google κάιηζηα ζα νδεγεί ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ζην βηβιηνπσιείν ή ζηε βηβιηνζήθε πνπ έρεη ην βηβιίν.  

2. Η Google ζα πξνβάιιεη επίζεο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο, κεηά απφ 

ζπκθσλία κε ηνπο εθδφηεο θαη ηνπο ζπγγξαθείο, απνζπάζκαηα βηβιίσλ ηα 

νπνία έρνπλ εμαληιεζεί (θαη ηα νπνία δεζκεχνληαη κε πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα). Οη αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη, αθνχ ελεκεξσζνχλ γηα ηελ 

χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ κηα βηβιηνζήθε 

ή έλα παιαηνβηβιηνπσιείν γηα λα ην πξνκεζεπηνχλ. Ταπηφρξνλα ε Google ζα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο ηνπ βηβιίνπ ειεθηξνληθά ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Google  ζα δίλεη ηε επθαηξία ζηνπο 

εθδφηεο λα θεξδίδνπλ αθφκα θαη απφ βηβιία ηνπο ηα νπνία είλαη εμαληιεκέλα.   

Η προζπάθεια ηης Europeana 

Τν 2008 μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο  ε ιεηηνπξγία ηεο 

Επξσπατθήο Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο «Europeana», κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε θαη 

δηάζεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ δε δεζκεχεηαη κε copyright, ειεχζεξα ζην 

δηαδίθηπν.  Μέρξη ζηηγκήο ε Europeana έρεη θαηαθέξεη λα καδέςεη 6 εθαηνκκχξηα 

ςεθηαθά ηεθκήξηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ βηβιία, εθεκεξίδεο, επηζηνιέο, ράξηεο, 

θσηνγξαθίεο, εηθφλεο κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ θ.ά.  

Αδηακθηζβήηεηα  ην ε-βηβιίν θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο αλάκεζα ζηνπο αλαγλψζηεο, 

ηηο  βηβιηνζήθεο, ηνπο εξεπλεηέο αιιά θαη ηνπο λένπο, αθνχ ε ηερλνινγία θάλεη ην 

βηβιίν (θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ) πην ειθπζηηθφ θαη πην νηθείν ζε απηνχο.   

Οι ανηιζηάζεις ηοσ ένησποσ βιβλίοσ 

Τν βηβιίν θαη γεληθφηεξα ην έληππν πιηθφ πέξαζε απφ δηάθνξεο θξίζεηο θαη 

ακθηζβεηήζεηο κε ηε δηάδνζε ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

ησλ βηληενθαζεηψλ, ησλ DVDs θιπ, δείρλνληαο κεγάιεο αληνρέο δηαρξνληθά. 

Είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ γηα θάπνηνλ λα κειεηήζεη άξζξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 (αιιά 

θαη παιαηφηεξα) θάπνησλ «εηδηθψλ» ζε ζέκαηα Πιεξνθφξεζεο, νη νπνίνη 



δηαβιέπνληαο ηε ξαγδαία δηάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ έθαλαλ δπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ ηχρε ηνπ βηβιίνπ. Κάπνηνη κάιηζηα 

πξνέβιεπαλ ζε άξζξα ηνπο φηη κέρξη ην έηνο 2000 ζα ζηακαηνχζε εληειψο ε 

παξαγσγή ηνπ βηβιίνπ θαη πσο ην βηβιίν ζα κεηαηξεπφηαλ ζε κνπζεηαθφ πιηθφ.  

Σήκεξα, ην 2010,  πνπ ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη πηα πνιχ εχθνιε γηα ηνλ 

θαζέλα, φπνπ ηα ειεθηξνληθά θείκελα, ηα ε-βηβιία θαη ηα ε-πεξηνδηθά έρνπλ 

θαηαθιχζεη ην δηαδίθηπν θαη νη online πιεξνθνξίεο είλαη δηάζπαξηεο,  ην βηβιίν 

(ην  έληππν πιηθφ γεληθφηεξα) αληηζηέθεηαη, δηεθδηθψληαο ην δηθφ ηνπ ξφιν ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ ςπραγσγία. 

Είλαη άζηνρν λα πξνζπαζεί θάπνηνο λα πξνβιέςεη ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ 

εληχπσλ, φρη επεηδή κπνξεί λα πεη κε ζηγνπξηά φηη απηφ δε ζα ζπκβεί πνηέ, αιιά 

επεηδή δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα έλδεημε γηα ην άκεζν κέιινλ ησλ επφκελσλ 5 κε 10 

ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ. Πξνβιέςεηο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, πάλησο, είλαη 

παξαθηλδπλεπκέλεο κε ην ξαγδαίν ηξφπν πνπ εμειίζζεηαη ε λέα ηερλνινγία. 

Ανδρέας Κ. Ανδρέοσ 

Βηβιηνζεθνλφκνο 

(Βηβιηνζήθεο  Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ)  

 


