הא הגיע הזמ לספרי דיגיטאליי?
יש אנשי שהשאלה" ,איזה ספר היית לוקח אית ְל ִאי דֵד?" שולחת אות אל המדפי
העמוסי בארו הספרי כדי לבחור את הספרי האהובי עליה .אלה ה הקוראי
המסורתיי ,שאוהבי לדפד #בספר ולהרגיש את מגע הנייר והכריכה .בשני האחרונות ק
דור חדש של קוראי .קוראי אלה יכולי לקחת אית כמעט לכל מקו את ספרי
שייקספיר ,לואיס קרול ,טולסטוי ועוד ,רק א יש לה מחשב נייד ,ואפשרות להתחבר
לאינטרנט כדי למצוא אתרי שעוסקי בספרות.
היו יכול כמעט כל אחד ל"הוריד" מהאינטרנט את מיטב הספרות הקלאסית העולמית,
שנמצאת באתרי כמו' ,פרויקט גוטנברג'' ,ביבליומאניה'' ,ברטלבי' ועוד .לאתרי אלה
"הועלו" יצירות ספרות שהכותבי שלה נפטרו לפני יותר מ& 70שני ,ולא חל עליה חוק
'זכויות יוצרי' )©( .אתר 'גוטנברג' הוא המפורס ביותר ,והוא מציע יותר מ& 14אל#
יצירות של סופרי ,ביניה סרוונטס ,קפקא ודניאל דפו – שכתב את הספר 'רובינזו קרוזו'.
רוב האתרי נראי פשוטי ,ואי בה אנימציות או מוזיקה .הכול יעיל ,נגיש ומינימליסטי.
ההנחה היא שמטרתו של הגולש באתרי האלה היא לחקור או לקרוא ,והוא אינו מעוניי
בתוספות .ברוב האתרי יש הרגשה של קריאה כמו בספרייה רגילה ,שבה הספרנית
הסטריאוטיפית אומרת לקורא" :שקט ,כא ספרייה!" ברוב האתרי אפשר להדפיס את
היצירות ,ואפשר ג לערו חיפוש על&פי קטע או ציטוט מהיצירה.
בעקבות האתרי האלה קמו ג בישראל אתרי ספריות .אתר מוצלח מאוד ומפורס הוא
'פרויקט ב &יהודה' ,שהוק בשנת  1999ביוזמתו של אס #ברטוב .באתר יש כ&3,000
יצירות .ברטוב הוא העור הראשי ,ועשרות מתנדבי עוזרי לו ומקלידי יצירות עבריות
קלאסיות שאינ מוגנות בזכויות יוצרי .באתר אפשר למצוא את היצירות של טובי היוצרי
היהודיי :יהודה הלוי ,שלמה אב גבירול ,אחד הע ,יוס #ברנר ,ביאליק ,שאול
טשרניחובסקי ,ועוד .האתר מורכב מ& 4קטגוריות :שירה ,פרוזה ,מאמרי ותרגו .יש בו
ג פורומי לדיו .
ברשת האינטרנט אפשר לא רק לקרוא ,אלא ג לפרס יצירות .האתר הוותיק בעברית הוא
'במה חדשה' .האתר התחיל את דרכו לפני כ& 8שני במטרה לעודד כותבי חדשי ,וכיו

מפרסמי בו ג כותבי ידועי .באתר משתתפי כ& 30אל #יוצרי ,ויש בו כמעט 400
אל #יצירות.
הא המהפכה הזאת מסמלת את סו #עיד ספרי הנייר? לא בהכרח .אנשי רבי עדיי
אוהבי את ספרי הנייר ע ריח הדבק והנוסטלגיה ,וימשיכו לקרוא בה בהנאה מרובה.
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1בשורה  5כתוב."˙Â¯ÙÒ· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÌÈ¯˙‡ ‡ÂˆÓÏ È„Î ... ˙Â¯˘Ù‡ ...˘È Ì‡" :
א .מה אתרי הספרות שמוזכרי בקטע? ) 4אתרי( _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ב .מה מכילי )נמצא( האתרי האלה?
* אתרי עולמיי ____________________________________________________
_________________________________________________________________
* אתרי ישראליי ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ג .מדוע האתרי האלה נראי פשוטי? ________________________________________
___________________________________________________________________
ד .מדוע התפרסמו דווקא יצירות אלה באתרי? ___________________________________
___________________________________________________________________
 .2אנשי חוששי שחידושי טכנולוגיי יגרמו לספרי להיעל מ %העול.
מה דעתכ על חשש זה? – הסבירו ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

