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ضور   سیاري از         هاي زاطالعاتی و ارتباطی در تمامی جنبه هايفناوريامروزه ح ست. ب سترانیده ا سایه گ شر  ندگی ب
دســت   قبلی خود به هايخصــوصــیتاي را همراه با تازه يهاویژگیســنتی در محیط الکترونیکی،  ءمفاهیم و اشــیا

ط  مختلف و متفاوتی را با توجه به محی هايشــکلکاالهاي فرهنگی که از گذشــتۀ دور  ینترمهماند. یکی از آورده
سب کرده، کتاب   شته   خود ک ست. اگر به گذ سپس  هاکتابهاي دور بنگریم، ا به  از الواح گلین به الواح طوماري، 

شدند  الواح چرمین سیلۀ ساز چاپ  و در نهایت، اختراع تاریخ تبدیل  لید کتاب به در تو عطفیۀ نقطگوتنبرگ،  به و
صر فناوري اطالعات و ارتباطات  اکنونهمشکل کاغذي بود.   ضور کتاب د    ،در ع بر   ر محیط الکترونیکیشاهد ح

ــتیم.  يهامدلگوناگون و در  هايمحملروي  ــاي خانوادة خود،   کتاب الکترونیکیمتنوعی هسـ همانند دیگر اعضـ
مخصوص   يهایژگیوو ها خصوصیتنظیر مجلۀ الکترونیکی، نقشۀ الکترونیکی و روزنامۀ الکترونیکی، دربردارندة 

یشرفت   در عرصۀ نشر الکترونیکی در حال پ   اکنونهممختلفی نیز  گانکنندتجمیعبه خود است. به عالوه، ناشران و   
  کتاب الکترونیکیان نفعو کاربرپسند کردن آن هستند. یکی دیگر از ذي   کتاب الکترونیکیو پیشبرد خصوصیات     

و اشاعۀ  دهی آوري، سازمان هستند که به فراهم  هاکتابخانه، کنندگانتجمیعدر کنار کاربران، نویسندگان، ناشران و   
   .پردازندیمالکترونیکی  يهاکتاباطالعات 

ــد و  کتاب الکترونیکیبه دلیل فقدان کتاب جامعی در حوزة  ــرفتو نیز با توجه به رش روزافزون  هايپیش
شر    هايروشاین حوزه در داخل و خارج از کشور، فقدان   از سوي برخی افراد، عدم   هاکتاب گونهایناصولی ن

ضــروري  لکترونیکیکتاب ا، تألیف کتابی در زمینۀ کتاب الکترونیکینســبی خوانندگان با  آشــنایی و یا آشــنایی
ست  سد می. به نظر ا ضوع        ر سی با مو ستین کتاب به زبان فار ضر نخ شد ب کتاب الکترونیکیکتاب حا . هریک از ا
. پیشــنهاد رآیدکتاب مســتقلی به رشــتۀ تحریر د به عنوان دتوانمیهایی که در این کتاب آمده اســت، خود بحث

کتاب نعت نشر  ص  هايپیشرفت را بررسی کنند و همگام با   کتاب الکترونیکی، پژوهشگران ابعاد مختلف  شود می
شگران و       نوي در این زمینه بردارند. هايگامدر جهان،  الکترونیکی شگاهیان، پژوه صلی این کتاب دان مخاطبان ا
 ند.مندان به کتاب و فرهنگ کتاب حاضر هستسایر عالقه

ساده   سیر تحول   ،کتاب الکترونیکیمفهوم  اول فصل در . است  شده  میتنظ فصل  شش  درکتاب به زبانی 
تاب الکترونیکی  فاوت  ک تاب الکترونیکی ، ت غذي       ک کا تاب  تاب و انواع  با ک با رویکردي   یالکترونیک يها ک

لیت تعامل و ســتجو، قابنظیر قابلیت ج کتاب الکترونیکی يهاویژگیم دو فصــلدر . انتقادي بررســی شــده اســت
ر نظیر حق مؤلف مورد بحث قرار گرفته اســت. د کتاب الکترونیکی هايکاســتیمشــکالت و  ینترمهمبرخی از 

ز آن، بررسی  تولید، نشر و استفاده ا   به منظور کتاب الکترونیکیمرتبط با  افزارهاينرمها و افزارسخت فصل سوم   
صل چهارم دربارة ابعاد مختلف ت      ست. ف سهم  کتاب الکترونیکیولید و توزیع شده ا داران این یهبا در نظرگرفتن 

 يهاکتاببحث شـــده اســـت. در فصـــل پنجم، با توجه به اهمیت نشـــر   کنندگانتجمیعحوزه، یعنی ناشـــران و 
 ینترمهمار گرفته و مورد بررسی قر  کتاب الکترونیکیارزیابی  فرایندالکترونیکی مناسب براي استفادة کاربران،   

ــم نیز عملکردهاي مرتبط با کتابخانه و نیز   هاي انجامژهپرو ــش ــل ش ــت. در فص ــده اس یافته در این زمینه معرفی ش
صوص   سی        نظیر مجموعه کتاب الکترونیکیکتابداران درخ شاعه و مدیریت اطالعات برر سازماندهی، ا سازي، 

 شده است. 
ــهولت در  به منظور  ــوعات مورد نظر در م  یافتن کلیدواژه   سـ ــندگان نما     ها و موضـ  ايیه تن کتاب، نویسـ
 که در بخش پایانی کتاب آمده است. اندکردهموضوعی تهیه 

تاب اختصـــاص                    عۀ این ک طال به م ند خود را  ــم قت ارزشـ که و گانی  ند مۀ خوان یان از ه پا ند میدر  ، ده
 .سازند مندبهرهکه نگارندگان را از پیشنهادهاي سازندة خود  خواهیممی سپاسگزاریم و از آنان


