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Amb motiu de la celebració del tercer seminari del curs 2009/2010 de l'Aula 
Jordi Rubió i Balaguer, “El llibre digital: evolució, prestacions i implantació ”, la 

Biblioteca us ofereix aquesta guia de lectura 



Amb el terme llibre electrònic (llibre digital, e-llibre, e-book) es fa referència popularment a dos conceptes 

diferents: per una banda, al llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix 

mitjans informàtics per ser reproduït; per l’altra, al dispositiu electrònic que es fa servir per llegir-los. 

  

Diferents dispositius poden fer les funcions de lectors de llibres digitals (ordinadors, PDA, telèfons           

intel·ligents, etc.) però ha estat els darrers anys, i especialment amb l’aparició de la tinta electrònica, quan 

s’han creat dispositius pensats exclusivament com a lectors (e-reader) de llibres digitals. Aquests dispositius 

són, precisament, els protagonistes d’aquesta guia de lectura. 

(1971)  Michael Hart posa en marxa el Projecte    

Gutenberg. Finançat i hostatjat per la Universitat    

d’Illinois, inicia la digitalització de llibres de domini 

públic amb l’objectiu de crear una biblioteca digital 

de lliure accés.  
 

(1993) Apareix Bibliobytes, projecte de llibres 

digitalitzats gratuïts a la xarxa.  
 

(1996) El Projecte Gutenberg arriba als 1000      

exemplars digitalitzats.  
 

(1996 - 1998) Arriben al mercat els dos primers 

lectors de llibres digitals: Rocket eBook i SoftBook. 

Tots dos amb pantalles retroil·luminades i amb una 

memòria interna de 16 MB. El SoftBook permetia  

descarregar continguts per xarxa telefònica.  

Rocket eBook 
NuvoMedia Inc.  Softbook 

SoftBook Press, Inc.  

(2000) L’escriptor nord-americà Stephen King       

publica exclusivament en format digital la novel·la 

“Riding the Bullet”. El llibre aconsegueix unes     

vendes superiors al mig milió d’exemplars en    

només dos dies a un preu de 2,50 $ l’exemplar.  
 

(2002) Les editorials Random House i Harper       

Collins, animades per l’èxit de la novel·la de 

Stephen King, inicien la venda de versions          

electròniques d’algunes de les seves publicacions.  
 

(2006) Sony introdueix al mercat el seu primer    

lector, el Sony Reader.  

Aquest dispositiu incorpora un avenç tecnològic 

clau en el desenvolupament dels lectors: la tinta            

electrònica. 

 

 

 

 

 

 

A diferència de les pantalles retroil·luminades   

d’LCD, la tecnologia e-ink o tinta electrònica      

permet crear pantalles que no cansen la vista i amb 

un consum energètic molt petit que permet      

augmentar l’autonomia dels dispositius. I tot això 

en només 3 mil·límetres de gruix.  

La relativa lentitud per passar d’una pàgina a una 

altra i la incògnita de l’arribada del color són els 

dos principals aspectes a millorar.  

Sony Reader PRS-500 
Sony Corporation  

(1998 - 1999) eReader.com i eReads.com es      

converteixen en els primers llocs web que                 

comercialitzen llibres en format digital.  

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.randomhouse.com/
http://www.harpercollins.com/imprints/index.aspx?imprintID=517980


(2007)  Amazon.com, la llibreria en línia més        

important fins al moment, posa a la venda el seu     

lector Kindle.  

La primera versió surt al mercat el novembre de 

2007 als Estats Units. Es tracta d’un dispositiu amb 

una pantalla de tinta electrònica amb 8 nivells de 

grisos que permetia una connexió sense fils i la 

descàrrega, a través de la xarxa telefònica, de  

continguts de la seva botiga a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es va convertir en un èxit de vendes i l’octubre de 

2009 va aparèixer el Kindle 2, una versió millorada, 

compatible amb el format PDF i que podia          

funcionar a qualsevol territori que tingués         

cobertura mòbil. 

 

(2007)  Adobe Systems i Sony arriben a un acord 

per fer compatibles les seves tecnologies en els 

llibres electrònics. El Sony PRS-505 ja inclourà el 

popular PDF com a format de lectura.  

En un primer moment, els lectors de llibres digitals 

únicament podien llegir un format especialment 

creat pel seu fabricant. Aquest va ser un dels       

principals motius del seu fracàs. 

Actualment la majoria de lectors de llibres digitals 

són compatibles amb els formats més habituals: 

text (.txt), text enriquit (.rtf), el PDF d’Adobe     

Systems o el programari   Microsoft Office Word. 

Però la qualitat de lectura d’obres en aquests                

Quins són els formats de lectura 

més habituals en l’actualitat?  

formats encara no es pot comparar a la que es fa 

en paper. És per això que han aparegut nous     

formats digitals que en milloren l’experiència. Els 

dos més populars són: 

 

� El format ePub, una actualització de 

l’antic Open eBook (.opf). Es tracta d’un 

format obert i compatible amb la gran 

majoria de dispositius (menys el Kindle). 

Un document XML que s’adapta a les 

característiques de cada lector (mida de 

pantalla, resolució, etc.). 

 

� El  format AZW. Exclusiu de la botiga 

Amazon només funciona amb el seu 

lector. Això fa que les publicacions      

comprades a la llibreria en línia només es 

puguin llegir amb Kindle. 
 

(2008)  ZonaEbook.com es converteix en la     

primera comunitat especialitzada en llibres        

electrònics de l’Estat espanyol.  
 

(2009)  Arriben de manera massiva els lectors de 

tinta electrònica als nostres mercats i a les noves     

llibreries digitals a la xarxa. Leqtor.com  posa a la    

venda els primers títols en català.  
 

(2010)  Apple presenta el seu dispositiu iPad i     

anuncia que començarà a vendre llibres digitals des 

del seu portal iTunes Store.  

 

iPad 
Apple Inc. 

Kindle i Kindle 2 
Amazon 

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/mpd/permalink/m2P3H3UH0541Z0/ref=ent_fb_link?pf_rd_p=1259966762&pf_rd_s=center-12&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0015T963C&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=1WV266DJ2R37EBGS4Z4T
http://www.zonaebook.com/
http://www.leqtor.com/


E-Book Timeline: http://www.dipity.com/uvejota/E-Book 

Seguretat en el llibre electrònic 

La vulneració dels drets d’autor ha estat sempre un 

tema que ha preocupat els editors i els autors 

d’obres. La gestió de drets digitals o DRM (digital 

right management), que ja s’utilitzava per a altres           

documents digitals —com ara els CD-ROM— per      

evitar-ne la còpia, s’ha adaptat a la indústria dels    

llibres electrònics. Aquestes tècniques es basen en 

l’encriptació i permeten als propietaris del         

contingut controlar l’ús que se’n fa. 

  

Adobe Systems, responsable del format PDF,            

responent a la demanda d’una part del sector          

editorial atemorit davant la possibilitat de perdre el 

dret sobre el contingut de les seves obres, va           

començar a incorporar DRM en la versió 5.05 i 

d’aquesta manera va fer possible la introducció de 

restriccions en l’accés, la impressió, la còpia i la       

modificació de les obres en els lectors digitals. 

El mercat de lectors de llibres digitals es troba     

actualment en ple desenvolupament.    

Constantment apareixen nous models amb         

característiques  tècniques més innovadores.  

Oferim enllaços amb informacions dels diferents       

models que estan a la venda i de les seves                 

especificacions tècniques. 

 
Especial libro electrónico 

Xataka: gadgets y electrónica de consumo 

http://www.xataka.com/tag/especial- l ibro-
electronico 

Libro electrónico 

Xataka: gadgets y electrónica de consumo 

http://www.xataka.com/categoria/libro-
electronico 

Comparativa de eBooks 

Zona Ebook 
h t t p : / / w w w . z o n a e b o o k . c o m / i n d e x . p h p ?
module=htmlpages&func=display&pid=2 
  
 E-readers 

http://www.ereaders.net/ 

Quin lector comprar? 

http://www.xataka.com/tag/especial-libro-electronico
http://www.xataka.com/categoria/libro-electronico
http://www.zonaebook.com/index.php?func=display&module=htmlpages&pid=2
http://www.ereaders.net/


models que estan a la venda i de les seves                 

Recursos web d’interès 

Territorio eBook 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

http://www.territorioebook.com 

Los futuros del libro 

http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/ 

Portals 

Lectores electrónicos.com 

http://www.lectoreselectronicos.com 

Blocs 

Blog de Libros y bitios  

Bibliografía, noticias y enlaces sobre edición digital y 

tradicional, lectura, escritura, libros…  

http://jamillan.com/librosybitios 

BEAT.cat 

http://beatcat.blogspot.com/ 

Universo eBook 

Universidad de Salamanca. Biblioteca de traducción y 

Documentación 

http://www.netvibes.com/universoebook#General 
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http://www.etudes-francaises.net/dossiers/ebookES.pdf
http://www.metapress.com/content/jq4754732xn4330j/fulltext.pdf
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http://www.eff.org/deeplinks/2009/12/e-book-privacy
http://www.eff.org/deeplinks/2009/12/e-book-privacy
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http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=106&sid=eae91241-ddcb-4dc2-acd9-8f99b2380fb5%40sessionmgr110
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http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&hid=106&sid=aff56e42-e27f-4275-84b8-cc25132cf543%40sessionmgr104
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&hid=106&sid=aff56e42-e27f-4275-84b8-cc25132cf543%40sessionmgr104
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