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Ξεκινώντας…

 Η πορεία του βιβλίου μέσα στο χρόνο είναι 
αρκετά μεγάλη.

 Η 1η μορφή του είναι αυτή των φύλλων , 
πετρών, οστράκων κ.α. ό,τι δηλαδή υπάρχει στη 
φύση.

 Ενώ η τωρινή… δεν χρειάζεται καν χαρτί. 
Τη θέση του παίρνει ο υπολογιστής. 



  

Γιατί γίνεται η έρευνα 
είπαμε..;

     ♥ Για τον βαθμό του 2ου 
τετραμήνου στο μάθημα της 
τεχνολογίας.
    
♥ Για κοινωνικούς λόγους, αφού 
έτσι θα καταλήξουμε σε γενικά 
συμπεράσματα σχετικά με το βιβλίο 
και την μελλοντική εξέλιξή του. 



  

Ας κάνουμε μια υπόθεση…

   Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει 
επηρεάσει αρκετά την εξέλιξη        
                                       
                            του 
βιβλίου…
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Κάτι δεν επηρεάζει την 
έρευνα όμως..;

Εξοικείωση με την τεχνολογία

Ενδιαφέρον για το βιβλίο

Παιδεία

Οικονομική κατάσταση



  

Γενικότερα…
 Πρώτα βιβλία: Αιγύπτιοι, 
λίθοι, δέρματα, πέτρινες πλάκες 
κ.α. – πριν τον 6ο αιώνα

 Έλληνες: Ομηρικά έπη, ξύλινοι 
πίνακες, σανίδες

 Πάπυρος

 Περγαμηνή

 



  

 Εφεύρεση τυπογραφίας – 1476

 Εκμηχάνιση τυπογραφίας – 19ος αιώνας

 Έγχρωμη εικονογράφηση – μετά τον β’ 
παγκόσμιο πόλεμο

 Σήμερα: e-book



  

Επιτέλους!
Αποτέλεσμα!



  

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας 
έχει επηρεάσει την εξέλιξη του 

βιβλίου, αφού αν συγκρίνουμε την 
αρχική του μορφή με την τωρινή 
θα διαπιστώσουμε τη μεγάλη 

διαφορά…



  

Προτάσεις για έρευνα…
«Πώς η εξέλιξη του βιβλίου έχει 
επηρεάσει το ενδιαφέρον των νέων για 
το διάβασμα;»
 «Ποιά μορφή του βιβλίου προτιμούν οι 
νέοι;» 
 «Πόσο ενδιαφέρονται οι νέοι για το 
διάβασμα;»
 «Ποιές είναι οι προτιμήσεις των νέων 
σχετικά με το εξωσχολικό διάβασμα;»
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