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НОВИ ВИЖДАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ

Доц. д-р Владимир Сълов

Въведение

В началото на ХХІ век електронните книги1 (на англ. най-често e-books, от
electronic books) придобиват все по-голяма популярност като заместител на
традиционните. В същото време, възможностите, които дават новите техноло-
гии, водят до развитие на самата същност на електронната книга.

В тази статия авторът си поставя за цел да обоснове необходимостта и да
предложи ново определение на понятието „електронна книга”, както и да дефи-
нира основните й присъщи характеристики и елементи. За целта в статията се
проследява процесът на възникване и усъвършенстване на електронните книги,
форматите и устройствата за тяхното четене, връзката между класическите и
електронните книги, видовете електронни книги. Разглеждат се също елементи
и възможности, присъщи единствено на електронните книги.

Възникване и история на електронните книги

Някои класически определения за електронната книга гласят: „публикация
в цифрова форма, съставена от текст, изображения или и двете, която е създа-
дена на, публикувана чрез и читаема на компютри и други електронни устрой-
ства”2, „електронен еквивалент на печатна книга, който може да бъде прочетен
на компютър или специално изработено мобилно устройство”3.

Няма общоприето мнение кога и кой е създал първата електронна книга.
Според някои изследователи, това е италианският свещеник Роберто Буса, кой-
то още през 1946 г. планира да създаде електронен индекс на произведенията
на Тома Аквински, а през 1949 г. се свързва с Томас Уотсън, основател на IBM
и го убеждава да спонсорира проекта4. Не е ясно дали това начинание може да

1 Макар, че носи подобен смисъл, авторът не използва понятието „електронна публикация”, тъй
като е прието с него да се означава в тесен смисъл научна разработка, публикувана в електронен
вариант, напр. на диск или в Интернет.

2 Suarez, М., Н. Woudhuysen. The Oxford Companion to the Book, Volume I. Oxford University Press,
2010, p. 164.

3 Definition for e-book. Oxford Dictionaries. http://oxforddictionaries.com/definition/e-book. 16.06.2012.
4 Stop, reader! Fr Busa is dead. L’Osservatore Romano. http://www.osservatoreromano.va/portal/

dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FDetail&last=false%3D&path=%2Fnews%2
Fcultura%2F2011%2F184q11-Lettore-fermati——morto-padre-Busa.html&title=Lettore+fermati!+Г
%C2%88+morto+padre+Busa&locale=en. 16.06.2012.
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се приеме за книга, тъй като включва само лематизация5 и създаване на ин-
декс.

Други приемат за начало на електронните книги периода 1960-1970 г. и
разработките NLS и FRESS6. Тези системи обработват структуриран текст,
вкл. съдържание, индекси и др. и имат някои графични и хипертекстови възмож-
ности. Счита се, че един от създателите на FRESS – Андриес ван Дам – изоб-
ретява термина „електронна книга”7.

Въпреки тези по-ранни проекти, мнозина определят като създател на елек-
тронната книга Майкъл Харт8. През 1971 г. той създава първия си електронен
документ, въвеждайки Декларацията за независимостта на САЩ (макар, че
това едва ли отговаря, най-малкото по дължина, на понятието книга). По-късно
през същата година е стартиран и проектът Гутенберг, с цел да се създават
електронни копия на книги. Днес библиотеката (вж. по-долу за развитието на
подобен род услуги) на този проект разполага с над 39 000 електронни книги9.

Въпреки споровете кой създава първата електронна книга, терминът елек-
тронна книга относително бавно добива популярност и неговата употреба в на-
учни публикации започва след 1985 г.10

С развитието на технологиите, масовото навлизане на компютрите и осо-
бено компютърните мрежи и Интернет, започва процес на обмен и се проявява
несъвместимост в използваемостта на електронните книги от различни потре-
бители, с различен хардуер, операционни системи и приложен софтуер. По този
начин възниква проблемът за създаването на общ формат за електронната кни-
га. Въпреки очевидната нужда от стандартизация в тази област, се появяват
множество формати, които се конкурират помежду си и разработчиците им
твърдят, че всеки от тях предлага усъвършенствани възможности.

Някои от най-разпространените формати са Portable Document Format (PDF)
и PostScript (ps) на Adobe, HTML, обикновен текст (TXT), Kindle на Amazon,
Microsoft Reader, iBook на Apple, EPUB на International Digital Publishing Forum,
DjVu на AT&T и др.

5 Обединяване на различни форми, родове и числа на една и съща лексема около една дума (лема).
6 Carmody, S., W. Gross, T. Nelson, D. Rice, A. van Dam. A Hypertext Editing System for the /360.

Pertinent Concepts in Computer Graphics: Proceedings of the Second University of Illinois Conference
on Computer Graphics, University of Illinois Press, 1969, pp. 291–330. Van Dam, A., D. Rice.
Computers and Publishing: Writing, Editing and Printing. Advances in Computers 10, Academic Press,
1970, pp. 145–174.

7 Reilly, E. Milestones in Computer Science and Information Technology. Greenwood Publishing Group,
2003, p. 85.

8 Lebert, M. A Short History of eBooks. University of  Toronto. 2009. http://www.etudes-francaises.net/
dossiers/ebookEN.pdf. 16.06.2012. Grimes, W. Michael Hart, a Pioneer of E-Books, Dies at 64. New
York Times, 8.09.2011. http://www.nytimes. com/2011/09/09/business/michael-hart-a-pioneer-of-e-
books-dies-at-64.html?_r=1&pagewanted=all. 16.06.2012.

9 Free eBooks by Project Gutenberg. http://www.gutenberg.org/. 16.06.2012.
1 0 Yankelovich, N., N. Meyrowitz, A. van Dam. Reading and Writing the Electronic Book. IEEE Computer

Society Press Los Alamitos, 18(10), October 1985.
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Форматите се различават по няколко основни характеристики, като:
• поддържане на изображения;
• поддържане на таблици, бележки, отметки;
• поддържане на преподреждане на текста;
• „отвореност” на стандарта;
• поддържане на управление на правата и др.
Почти всички формати поддържат изображения (с малки изключения, като

напр. обикновения текстов формат TXT) и това е необходимо, за да се възпро-
изведат илюстрации, фигури и др. в книгите.

Допълнителни, но не непременно задължителни, текстови възможности са
поддържането на таблици, бележки или анотации, вкл. от автора или от читате-
ля, отметки (интересни пасажи или мястото, докъдето е стигнал читателят).

Поради разликата в устройствата и особено в големината на екрана, на
който потребителят може да чете електронната книга, удобна възможност е
поддържането на преподреждане на текста, при което един и същ фрагмент
може да бъде разположен на повече или по-малко редове с цел удобна големи-
на на шрифта и широчина на страницата.

Някои от стандартите са „отворени”, което най-често означава, че могат
да се ползват или да се създава софтуер, който ги поддържа без ограничения и/
или заплащане на лицензионни такси.

Поради възникналия проблем с неправомерното и т.нар. пиратско тяхно
копиране и разпространение, редица формати поддържат защита на авторските
права и варианти за ограничаване на ползването от неправомерни потребители
(напр. такива, които не са си купили електронната книга).

Паралелно и донякъде свързано с развитието на форматите за електронни
книги, възникват и различни форми и методи за тяхното съхранение и разпрос-
транение.

Някои библиотеки в САЩ започват да предлагат електронен достъп до книги
чрез техните сайтове около и малко преди 2000 г., но без възможност за изтегля-
не11, като след 2-3 години услугата се усъвършенства, включвайки т.нар. „елект-
ронно заемане”12. Услугата добива популярност, а паралелно стартира и продаж-
бата на електронни книги, въпреки редица опасения относно проблеми с авторс-
кото право, пиратството, недостатъчното търсене, технически проблеми и др.

В известна степен като опит за решение на посочените по-горе проблеми,
се появяват и получават масовост специфични хардуерни устройства за четене
на електронни книги (или т.нар. „електронни четци”). Макар и първите подобни
устройства да излизат на пазара още преди 2000 г., реалната им и широко раз-
пространена употреба стартира след създаването на Sony Reader през 2006 г. и
на Amazon Kindle през 2007 г., а малко по-късно и на Barnes & Noble Nook през

1 1 Small, D. E-Books in Libraries: Some Early Experiences and Reactions. Searcher 8.9 (2000): 63–5.
1 2 Genco, B. It’s been Geometric! Documenting the Growth and Acceptance of eBooks in America’s

Urban Public Libraries. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and
Council, 2009. http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/212-genco-en.pdf. 1.07.2012.
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2009 г. През 2010 г. Apple обявява таблета iPad и макар че основното му пред-
назначение е друго и функциите много по-широки, едно от основните приложе-
ния е именно четецът на електронни книги iBooks, като Apple сключва договор
за разпространение с някои от най-големите издателства. Формира се и тен-
денция заемането и продажбата на електронни книги да са тясно свързани със
съответния четец.

Електронните четци също имат редица различия и най-съществени харак-
теристики, като:

• основно предназначение;
• големина и технология на екрана;
• възможности за връзка;
• памет;
• съвместимост с библиотеки и формати и др.
Някои от хардуерните устройства за четене на електронни книги са специ-

ализирани основно или само за тази цел, докато други са с общо и по-широко
предназначение, като напр. таблетите (а тук можем да причислим и всички
персонални, настолни или мобилни компютри).

Екраните на устройствата могат да бъдат с различна големина и резолю-
ция, с различно (или без) осветление и направени по различна технология, като
някои от тях (обикновено на специализираните устройства) се опитват да ими-
тират обикновената хартия и обикновено мастило (т.нар. e-paper – електронна
хартия и e-ink – електронно мастило).

Възможностите за връзка на четците най-често са чрез USB (кабел), по
безжична мрежа (WiFi) или мобилна мрежа (GSM, CDMA).

Книгите обикновено се съхраняват на вътрешната памет на устройството,
чийто капацитет може да варира в относително големи граници, или на разши-
рителна карта като SD, MiniSD и подобните.

Разнообразна е и съвместимостта на четците с форматите за електронни
книги (някои от които бяха изброени по-горе). Най-често устройствата с по-
общо предназначение като компютри и таблети имат по-добра съвместимост с
по-голям на брой формати и обратното.

Разпространението на електронни четци води до повишаване на популяр-
ността на електронните книги и данните сочат, че към средата на 2010 г. про-
дажбите на електронни книги в САЩ представляват 6.4% от всички продажби
на книги и носят приходи от 878 милиона долара за годината13.

Без оглед на използвания формат и устройство за четене, могат да се
разграничат най-общо два вида създаване на електронна книга:

• възпроизвеждане в директен/растерен вид на съществуващ (печатен)
оригинал;

• създаване на електронно/семантично копие на съществуващ (печатен)
оригинал.

1 3 BookStats Publishing Formats Highlights. Association of American Publishers. http://
www.publishers.org/bookstats/formats/. 5.07.2012.
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Възпроизвеждането в директен/растерен вид на съществуващ оригинал
най-често представлява получаване на цифрово изображение/графичен файл на
оригинала чрез фотографиране или сканиране. Съществуват най-разнообразни
технически устройства, с които това може да се осъществи. Процесът е прило-
жим за всякакъв вид печатни книги, но обикновено се използва за по-стари
издания, в няколко случая:

• с цел максимална автентичност и възпроизвеждане 1:1 на оригинала;
• при наличие на трудности за въвеждане в компютър на текста и другото

съдържание на книгата.
Причината да се търси възможно най-голямо съответствие с оригинала,

особено при стари издания, е поради използване на древни езици или наличие на
други редки и/или трудно възпроизводими особености като илюстрации, специ-
фично типографско оформление и пр. Някои от древните езици имат сложна и
рядка азбука, която може вече да не се използва. Дори и азбуката да е съвре-
менна или налична в определена операционна система или софтуерен продукт,
възможно е набирането и редактирането на текста да представлява непосилна
задача, тъй като компютърните оператори нямат познания по съответния дре-
вен език.

Определени книги имат трудновъзпроизводимо оформление, а създатели-
те на електронната книга може да искат да го запазят по редица съображения.
Трудни за възпроизвеждане са и оригиналните илюстрации, но в подобни случаи
може да се приложи и хибриден подход, при който текстът да се въведе наново
(ако това все пак е възможно), а само илюстрациите да бъдат възпроизведени
директно/растерно.

Най-често при възпроизвеждане в директен вид се използват скенери, но
понякога може да се наложи употребата и на фотографска техника, напр. при
оригинали, които са с нестандартни размери, на нестандартен материал или
прекалено стари и ценни, за да бъдат обработвани физически със скенер.

Другият вариант на създаване на еквивалент на печатната книга, който не
представлява директно изображение, е чрез въвеждането на текста, илюстра-
циите и др. (чрез различни софтуерни продукти, които в случая не са определя-
щи). Предлагаме такъв вид електронна книга да се нарича „семантично ко-
пие”. Текстът на оригинала се въвежда именно като текст, а не като изображе-
ние и може да бъде на същия език или напр. осъвременен (напр. ако оригиналът
е бил на български език от преди 1945 г., може да са премахнати /заменени
символите като Ѣ и Ѫ); с други шрифтове и оформление; различен брой стра-
ници и др. По тази причина считаме, че подобен еквивалент следва да
се нарече „семантичен”, тъй като той запазва смисъла на оригинала,
но може да изглежда по различен начин от него. Друга важна особеност е,
че електронната книга, създадена по този начин е въведена като текст и това
осигурява възможности за търсене, индексиране и др., които са невъзможни
при растерните формати. Повечето съвременни електронни книги са именно от
този вид.
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Без оглед на използвания начин за възпроизвеждане на оригинала, няма
съмнение, че копието представлява същата книга. В същото време в теорията
и практиката има спорове дали може електронно копие на книга да се нарече
същото издание/версия (макар и електронна) или представлява съвсем друго,
ново издание. Считаме, че семантичните копия следва да се тълкуват
като ново издание и версия на оригинала, докато директните копия
биха могли да се разглеждат като фототипно издание.

Разгледаните накратко процеси на развитие на електронните книги показ-
ват недвусмислено тяхното трайно навлизане и употреба както за специализи-
рани нужди, така и в ежедневието. Доколко нарастването на продажбите на
електронни книги е в резултат на усъвършенстване на технологиите или обрат-
ното, е въпрос извън обхвата на тази статия. Безспорно е, че развитието на
технологиите влияе върху популярността на електронните книги, но в същото
време води и до нужда от преосмисляне на самото понятие и същността на
тази книга.

Развитие на същността на електронните книги

Един от неизследваните от теоретична и научна гледна точка
въпроси е какво е отношението между процеса и вида на създаване на
електронните книги, техният физически формат и връзката класичес-
ка (печатна) книга – електронна книга.

В исторически план първите писмени документи, някои от които могат да
се нарекат книги, са шумерските глинени плочки от около VII век пр. Хр.14 и
египетските папируси (за чиято давност има спорове)15. На други места по
света като материал, върху който да се пише, се е използвала коприна, метал,
восък, дърво и др. Около III век пр. Хр. е изобретен пергаментът, който пред-
ставлява тънко парче животинска кожа, като той добива популярност и заме-
ства папирусите. През 1 век сл. Хр. в Китай се създава хартията16, материали-
те и методите за нейната изработка се развиват и до днес тя остава най-попу-
лярният материал за изработка на книги.

Паралелно и във връзка с развитието на материалите, от които се изра-
ботват книгите, се развиват и технологиите за нанасяне на текста – различни
инструменти за материалите, върху които се гравира и различни мастила за
папирусите, пергаментите и хартията. Напредват и технологиите, като през 1455
г. се появява първата напечатана на машина книга, известна като „Библията на
Гутенберг”17. Ако до този момент всяка книга е била сама по себе си уникално
издание, след появяване на печатарството вече може да се говори за същинско

1 4 Guisepi, R., F. Willis. Ancient Sumeria. http://history-world.org/sumeria.htm. 12.07.2012.
1 5 Avrin, L. Scribes, script, and books: the book arts from antiquity to the Renaissance. American Library

Association, New York, 1981.
1 6 Tsien, T-H. Paper and Printing. Chemistry and Chemical Technology, Vol. 5 part 1. Cambridge University

Press, 1985.
1 7 Meggs, P., А. Purvis. History of Graphic Design. Hoboken, Wiley, New Jersey, 2006.
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книгоразпространение и масови издания на книгите. Впоследствие се подобря-
ва устойчивостта на материалите, намалява се себестойността им. В същото
време, и в наши дни, съществуват различни видове хартия – с различна дебели-
на, тежест, цвят, структура, материал на изработка, подходяща употреба и др.,
както и различни мастила. Това показва, че въпреки достигнатото високо ниво,
състоянието в тази област е динамично и продължава постоянно да се развива.

Ако обобщим накратко разгледаните исторически тенденции от-
криваме, че без оглед на непрекъснатото развитие на материалите и
технологиите, същността на книгата не се променя. Няколко хилядо-
летия човечеството нарича тези произведения просто книги, без зна-
чение дали са създадени на хартия и изписани с мастило или издълба-
ни с тръстикови пръчици върху глинени плочки.

Възниква въпросът дали използването на друга медия и материал
като електронните устройства представлява нещо различно от обик-
новена книга и следва ли да се третира и означава по различен начин.
При предлагане на електронни копия на книги електронните четци се опитват
да осигурят на потребителя максимално съответствие с оригинала (който е
най-често книжен) и удобство, съобразно размера на екрана и други особенос-
ти. Както отбелязахме, има са и тенденции екраните на подобни устройства да
се опитват да имитират усещането на обикновената хартия и мастило, вкл.
като размер, цвят, яркост, отражение на светлината и др. В този смисъл може
да приемем, че въпреки значително различаващата се технология, не става
въпрос за някаква нова същност на книгата, когато нейното съдържание е изоб-
разено на електронен четец. В края на краищата, дали материалът, върху
който е написан текстът, е по-тънък или по-дебел, с различен формат,
с различен цвят или читаемост на изписването, вкл. и електронен, не
променя същността на книгата.

Считаме, че направеният извод представлява съществен аргумент
за необходимостта от преосмисляне на понятието „електронна кни-
га”, тъй като представянето на класическа книга върху различен мате-
риал не е достатъчно основание за обособяването й в нова категория.

Основателен е и въпросът защо в повечето определения елект-
ронната книга се дефинира като еквивалент на (съществуваща) печат-
на книга. В наши дни няма никаква пречка да се създаде книга изцяло в елек-
тронен вид, без използване на хартия и традиционен печат, вкл. и тази книга да
получи световно разпространение. Донякъде това представлява проблемът кога
едно произведение може да се нарече книга. Традициите от последните над 500
години след възникване на печатарството в известна степен заблуждаващо ни
карат да считаме, че книга – това е публикувано/тиражирано и добило разпро-
странение произведение. Преди възникване на печатарството, подобна възмож-
ност за масовост въобще не е съществувала, а особено в античността. Още в
момента на написване на произведението, то е представлявало една уникална,
съществуваща само в 1 екземпляр, но „бона фиде” книга.
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С развитието на компютърната техника и текстообработката с помощта
на компютри, днес всеки индивид би могъл да създаде книга в електронен вид.
Възможно е да има съмнение относно качествата на подобно произведение, но
в същото време, всеки с достатъчно средства може да публикува и разпрост-
рани глобално и печатна книга, което също не дава никакви гаранции за каче-
ството на съдържанието. Следователно, считаме, че оригиналният фор-
мат и медия на създаването на едно произведение не влияят върху това,
то да се нарече „книга”. Оттам – фактът, че дадено произведение е
създадено първоначално в електронен вид, също не може да бъде при-
чина то да бъде наречено „електронна книга”.

Интересна е възможността една книга да бъде създадена и разпространява-
на изцяло електронно, а на следващ и по-късен етап да се публикува нейно печатно
издание. В такъв случай стандартното печатно издание се явява еквивалентът на
електронния оригинал, а също така е възможно печатно издание въобще да не се
появи, което няма пряка връзка с качеството на произведението и дали то пред-
ставлява книга. Това е още едно основание, че е необходимо преосмисляне
и развитие на същността на понятието „електронна книга”.

Най-същественият аргумент, който можем да посочим е, че днес
технологиите позволяват и създаването на електронна книга, която е
невъзможно да бъде възпроизведена в печатен вид. Подобна книга може
да съдържа видео файлове, интерактивни и динамични графики с анимация,
звук и др. елементи.

Ако обобщим направените от нас наблюдения, можем да дефинираме три
типа електронни книги:

• електронна книга, която е еквивалент (копие или друго издание) на съще-
ствуваща печатна книга;

• електронна книга, която е създадена и разпространявана първо (или един-
ствено) като електронно издание, но може да бъде възпроизведена и в
печатен вид;

• електронна книга, която съдържа елементи и възможности, които е
невъзможно да бъдат възпроизведени в печатно издание.

Разбира се, може да се намери връзка между някои от типовете. Напр. днес
всяка (или почти всяка) печатна книга се създава първо на компютър или най-
малкото се обработва на компютър преди да бъде издадена (дори ако е написана
първоначално на ръка). От друга страна, към създадена на компютър книга (която
може да бъде възпроизведена печатно), впоследствие могат да се добавят еле-
менти, които да не могат да бъдат възпроизведени печатно. Подобни елементи
могат да влияят или не върху възможността книгата въобще да бъде използвана.

Въпреки тези условности и факта, че не винаги може да се постави точно
разграничаване между видовете електронни произведения, считаме, че сега
под понятието електронна книга следва да се разбират произведенията от пос-
ледния вид. Ще обобщим изведените от нас доводи за това:

• представянето в електронен вид на съществуваща печатна книга е про-
сто използване на друг вид материал и не променя същността на книгата;
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• първоначалното създаване – в печатен или цифров вид не е основание
за разграничаване и няма пряка връзка с последващото представяне;
възможно е цифровият вид, вкл. и като разпространение, да бъде ориги-
налът, а печатното копие – еквивалентът;

• нова същност и съответно нов вид книга може да се търси в наличието на
възможности, които са невъзпроизводими в класическия, познат досега вид.

Във връзка с това предлагаме следното модифицирано определение за
електронна книга: електронната книга е публикация в цифрова форма, съставе-
на от текст и допълнителни елементи и възможности, която е създадена, публи-
кувана и читаема единствено на компютри и други електронни устройства.

Ще дефинираме основните елементи и характеристики, които подобна книга
може да включва и които съответно правят невъзможно наличието на печатен
еквивалент:

1. мултимедийни елементи;
2. интерактивност и нелинейност;
3. използване на външно (виртуално) съдържание.
Мултимедийните елементи в една електронна книга могат да са следните:
• видео/анимация, в т.ч. предварително записани последователности (напр.

видео разходка в даден град, анимирано изображение на процес и др.)
или генерирани динамично на базата на модели и алгоритми (напр. изоб-
разяване на молекулите на дадено съединение, генериране на динамич-
на околна среда и др.);

• аудио – музика, говор и др., които също могат да бъдат предварително
записани или генерирани програмно.

С усъвършенстване на технологиите на създаването на електронните кни-
ги и на устройствата за четене е възможно в бъдеще тези елементи да бъдат
разширени с напр. 3D изображения (възможни и сега при определени условия),
холографски прожекции и др.

Електронните книги могат да разполагат и с възможности за интерактив-
ност и нелинейност. Читателите могат да извършват някои от следните действия:

• търсене по ключови думи, изрази, вкл. и с комплексни параметри;
• запомняне на любими и/или интересуващи го места и откъси;
• бърз преход към резултати от търсене, глави и параграфи, запомнени

места;
• визуализация „по поръчка” напр. на: карти и други изображения на лока-

ции и/или лица, за които се говори в текста – реални или хипотетични;
графична интерпретация на числови данни; подобни услуги могат да
бъдат и свързани с други видове заявки, вкл. за други видове елементи;

• активно взаимодействие и „участие” на читателя – решаване на задачи
и загадки, избиране от опции; нелинейност в сюжета – читателят чрез
своите действия и избор може да избира развитието на книгата, което
може да бъде нелинейно и с множество комбинации от алтернативи.

Някои от изброените по-горе възможности налагат и използване на външно
(виртуално) съдържание.
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В компютърните технологии е прието терминът “виртуален” да се използ-
ва за услуги и информация, които потребителят получава и използва в момента
и на собственото (вътрешно) устройство, но реално не съществуват в този вид,
а са реализирани чрез определени различни и/или външни ресурси. В този смисъл
виртуалното съдържание са различни елементи (без оглед на техния тип – текст,
видео, звук и т.н.), които реално не са част от електронната книга, но при необ-
ходимост и заявка от читателя, те се извличат от външни ресурси и му се пре-
доставят като допълнение и част от книгата, която чете.

Най-често източникът на виртуално съдържание е Интернет. В частен
случай Интернет може да се използва само като среда за пренос и доставка на
съдържанието, а източникът да бъде информационната система на издателя на
книгата. Виртуалното съдържание позволява електронната книга да бъде с от-
носително по-малки размери (като количество информация), но при необходи-
мост, интерес и техническа възможност от страна на читателя (напр. електро-
нен четец с достатъчно памет, бърза Интернет връзка и др.) да бъде допълва-
на с видео, звук и други елементи по заявка.

Заключение

Развитието на технологиите, свързани със създаването, разпространение-
то и четенето на електронни книги е непрекъснат и динамичен процес. Възмож-
ностите за мултимедия, интерактивност, нелинейност и виртуално съдържание
са невъзможни за реализация от страна на класическите печатни книги. В зак-
лючение ще подчертаем, че разгледаните от нас тенденции налагат извода, че
е необходима преоценка на същността на електронните книги. Развитието на
електронните книги не само като алтернатива и еквивалент на печатните, а
като нова и интерактивна форма, може да доведе до откриване на нови перс-
пективи за творчество и комуникация в областта на науката и културата, а така
също и до повишаване на интереса към книгите като цяло.

NEW  VIEWS  ON  E-BOOKS

Assoc.  Prof.  Dr  Vladimir  Salov

Abstracts

At the beginning of the 21st century e-books gain an ever-increasing popularity as a
substitute for conventional ones. At the same time the possibilities which new technologies
offer lead to the development of the very essence of the e-book. In the article there is
substantiated the need for and is proposed a new definition of the notion of  „e-book”. There
is outlined the process of the rise and improvement of e-books, the formats and devices for
their reading, the connection between classical books and e-books, the kinds of e-books.
There are discussed also elements and possibilities characteristic only of e-books.

Keywords: e-book, e-reader.
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НОВЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  КНИГ

Доц.  д-р  Владимир  Сылов

Резюме

В начале 21 века электронные книги приобретают все большую популярность в
качестве заместителя книг традиционных. В то же время возможности, которые предос-
тавляют новые технологии, приводят к развитию самой сущности электронной книги. В
статье обосновывается необходимость нового определения понятия „электронная кни-
га”, и оно здесь предложено. Прослеживается процесс возникновения и совершенствова-
ния электронных книг, описываются форматы и устройства для их чтения, связь между
классическими и электронными книгами, виды электронных книг. Рассматриваются так-
же элементы и возможности, присущие единственно электронным книгам.

Ключевые слова: электронная книга, электронное читающее устройство.


