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În acest articol se fac unele încercări întru a ne  convinge de necesitatea 

înlocuirii cărţilor obişnuite cu cele electronice, punctând şi unele 

avantaje ale acestor noi tehnologii. 

         Cărţile electronice sunt inventate pentru a înlocui cărţile 

obişnuite. Ele constituie o sursă de informaţie modernă, dar totuşi 

oamenii  cunosc foarte  puţin despre ele. 

        Cartea electronică reprezinta versiunea electronică a unei cărţi 

tipărite, care se poate citi pe monitorul calculatorului sau pe alte 

dispozitive portabile de lectură. Ele au forma unui fişier.  

Cărţile electronice sunt complet interactive pe Internet şi conţin 

imagini, grafice, tabele, fişiere video, formulare etc. Ele pot fi 

protejate prin parolă sau numele utilizatorului. Datorită răspândirii 

masive din ultimii ani, ele reprezintă una dintre cele mai eficace 

metode de promovare online, deoarece pot fi citite non-stop de mii 

sau zeci de mii de cititori [1]. 

       Cartea electronică este o importantă sursă pentru informare şi 

învăţare. Ea este un mijloc de a transmite informaţia către cei 

interesaţi. 

        Dezvoltarea tehnologiei din zilele noastre a facut ca acest 

mijloc să devină din ce în ce mai des utilizat. Astfel, ele sunt 

deosebit de apreciate datorită accesibilităţii lor, putând fi accesate  

practic de orice utilizator. De asemenea putem menţiona  că ele 

sunt un mijloc de afirmare. Cu cât conţinutul unei cărţi este mai 

util cititorului, cu atât creşte şi încrederea cititorului în autorul 

acesteia, în calităţile pe care acesta le are. Cărţile reprezintă un 

bun spaţiu publicitar. Prin intermediul lor poţi promova  anumite 

produse, iar uneori ele pot fi obiectul unor afaceri deosebit de 

rentabile. 

          În prezent au apărut cărţi care există numai în versiune 

http://www.e-carti.150m.com/carte_electronica/cartea_electronica.htm
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electronică, şi numărul lor este în creştere continuă. Prin ce se 

explică popularitatea acestor cărţi? 

Cărţile electronice au o mulţime de avantaje faţă de cele 

obişnuite: 

 Sunt ieftine, astfel având acces la ele un număr mare de 

utilizatori.  

 Informaţia este actuală, deoarece tehnica şi ştiinţa azi se 

dezvoltă foarte rapid. Unele cărţi pe care le cumpărăm peste un an 

devin inutile, deoarece informaţia se  învecheşte. De aceea nu are 

sens să cumpărăm cărţi de care mai apoi cu greu ne vom despărţi şi 

pe care niciodată posibil că  nu le vom mai utiliza.  

 Cărţile electronice pot fi  uşor şterse în cazul în care 

informaţia  s-a învechit sau a devenit inutilă. 

 Ele ocupă puţin loc şi e comod să le păstrăm şi să le 

transportăm. Pe un CD  putem să păstrăm  atâtea cărţi câte ar 

încăpea într-un dulap. Acest CD putem să-l luăm oriunde: în 

ospeţie, la lucru, în călătorii ş.a.m.d. 

 Cărţile electronice sunt comode în  căutarea informaţiei. 

Dacă avem nevoie de o anumită informaţie, uşor o putem găsi 

introducând  doar o frază, un cuvânt-cheie sau un enunţ [2]. 

Desigur, cărţile electronice au şi dezavantaje. O carte 

electronică nu o putem lua cu noi oriunde şi nu o putem citi în 

orice loc, dar aceasta nu e o problemă pentru cei care au PPC sau 

laptop-uri. În alte cazuri, putem să tipărim câteva pagini şi să le 

luăm cu noi, ca să le citim. 

Oamenii care s-au deprins să citească cărţi obişnuite au 

nevoie de ceva  timp ca să înveţe să citească de pe ecran. 

Dezvoltarea ediţiilor electronice demonstrează că ele  sunt o 

tehnologie nouă de păstrare a informaţiei, care tinde să-şi ocupe un 

loc de frunte în viaţa noastră.  
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