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Com són els llibres? 

• Vosaltres ja sabeu com són els llibres d’ara. Però cal tenir en 
compte que també existeix:  
– L’audiollibre és un enregistrament d'un llibre llegit en veu alta 

(al pen drive trobareu un exemple). 
– El llibre electrònic: a finals del 1971 va començar a 

desenvolupar-se el llibre electrònic o digital. Michael Hart fou 
l'impulsor del Projecte Gutenberg, que consistia en la creació 
d'una biblioteca digital totalment de franc on es pogués trobar 
llibres.  

• El 2001 el llibre digital (també conegut com a ebook) va 
experimentar la seva màxima expansió.  

• Des d'aquest moment, van començar a aparèixer diverses 
editorials electròniques i moltes botigues virtuals van 
començar a incorporar llibres electrònics als seus catàlegs.  
 
 





Avantatges del llibre digital 
• És molt més barat, fins i tot hi ha alguns llibres gratuïts. 

• En una tableta pots tenir milers de llibres, per tant no ocupen espai i és més còmode. 

• Es pot llegir en una habitació amb poca llum perquè la pantalla té una il·luminació molt 
bona. 

• Per llegir pots triar el tipus de lletra, mida, lluminositat de la pantalla. 

• Quan viatges és molt còmode utilitzar-lo, així no carregues amunt i avall  amb  tot de 
llibres. 

Inconvenients del llibre digital 

•     És poden esborrar o perdre sense voler. 
•     La bateria s'acaba, per tant, si estàs fora de casa depens l'electricitat i d'una connexió    
       USB per carregar-lo. 
•     No tots els llibre tenen la seva versió digital. 
•     No té el mateix encant que un llibre en paper 

 



Qui té accés als llibres? 

 

TOTHOM!  

(tot i que cal tenir en compte que avui en dia 

encara hi ha llocs on és més difícil accedir a 

l’escola i als llibres) 


