
Anna Witkowska
Uniwersytet  
Warszawski

Boks intelektualny – książka 
tradycyjna vs e-book 
w kontekście globalnego 
problemu czytelnictwa 
wśród młodzieży

Czytelnictwo to jedna z najbardziej tradycyjnych metod kultu-
rowej komunikacji. Nieunikniony postęp techniczny, a także 
globalizacja Internetu spowodowały, że narzędzia, które dotąd 

uznawaliśmy za oczywiste przechodzą w zakres pojęć tradycyjnych, ale 
niekoniecznie już nowoczesnych. Świat techniczny zderza się w tym 
wypadku również z kompletnym przewartościowaniem wolnego czasu 
wśród dzieci i młodzieży. Dla dzisiejszego pokolenia młodych to tech-
nika napędza czas wolny, a nie tak jak jeszcze 20-30 lat temu podwórko, 
książka i  gitara. Kultura mediów kształtuje audiowizualne doświad-
czanie rzeczywistości, które szczególnie dla młodego pokolenia staje 
się ciekawe, bo nie wymagające wysiłku. Dzieci ulegają tej medialności 
często zapominając o wartościach świata rzeczywistego. W ten sposób 
zapominają również o książce, która staje się nudna, bo nie posiada 
kolorowych wizualizacji, dźwięków, nie kusi zabawą, nie jest „trendy”. 

Patrząc na rynek czytelniczy nie sposób nie zauważyć, że konku-
rentem książki w tradycyjnym znaczeniu staje się popularny e-book. 
E-książka ma nawet swój światowy tydzień, w 2012 roku obchodzo-
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ny od czwartego do dziesiątego marca1. To odpowiedź wydawców 
na wszechobecny świat mediów kreujący nowoczesność. To również 
odpowiedź na świat nowości, w którym gadżety dominują nad przed-
miotami tradycyjnymi. 

Szacunki pokazują, że przy obecnej dynamice wzrostu czytelnictwa 
e-booków udział w rynku wydawnictw elektronicznych za trzy lata bę-
dzie oscylował miedzy 15% a 25% globalnego sektora2. Czy to oznacza, 
że e-book ma szansę zwyciężyć rynek czytelniczy, czy może powinien 
być traktowany jako wsparcie dla czytelnictwa? Jak rozważać te dwie 
równo, a zarazem przeciwważne siły w kontekście problemu czytelnic-
twa w sensie ogólnym?3

Patrząc wstecz na historię słowa pisanego wydawałoby się jednak, 
że książka jest „gatunkiem niezagrożonym”. 

Pierwsze znaki graficzne, tworzone przez Sumerów w latach 3500 
- 3000 p.n.e., były przechowywane na glinianych tabliczkach, na któ-
rych znaki ryto kawałkiem trzciny i pozostawiano do wyschnięcia – te 
jednak szybko traciły swą żywotność. 1000 lat później Egipcjanie wy-
tworzyli papirus z włókien roślinnych, a jeszcze później rozpowszechnił 
się pergamin uzyskiwany ze zwierzęcej skóry. Już w naszej erze, w roku 
105 Chińczycy wynaleźli papier, który stał się odkryciem przełomo-
wym w historii świata i w pewnym sensie aż do dziś nieśmiertelnym. 

1 W trakcie tygodnia e-książki na stronie www.Swiatczytnikow.pl miała miejsce 
sonda, której wyniki pokazały szanse i zagrożenia w rozwoju e-booków. 79% ankieto-
wanych uznało, że zmniejszenie stawki VAT wzmocni e- booki, zaś aż 90%, że DRM 
(ograniczenie możliwości czytania do jednego czytnika) zniechęci do czytania.

2 Firma badawcza Bowker and the Book Industry Study Group opublikowała nie-
dawno raport o rynku książki. Według niego nie możemy jednak mówić o rewolucji, 
a tylko o ewolucji czytelnictwa. Dane opublikowane w raporcie pokazują, że 74% czy-
telników książek tradycyjnych nigdy nie kupiło e-booka. Wprawdzie aż 14% tychże 
czytelników posiada własny tablet lub czytnik, jednakże używa ich w innych celach 
niż czytanie (sic!) (4M, 2012, [online]).

3 Wg wyników badań czytelnictwa za rok 2010, przeprowadzonych przez Bibliote-
kę Narodową i TNS OBOP, tylko 44% osób zadeklarowało przynajmniej jednokrotny 
kontakt z książką. 46% przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem 
nie miało do czynienia z książką dłuższą niż 3 strony maszynopisu. Aż 25% osób 
z  wykształceniem wyższym nie miało kontaktu z książką w ciągu ostatniego roku 
(Dawidowicz-Chymkowska O., Koryś I., 2012, [online]).
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Pierwsze księgi zostały przywiezione do Polski ponad tysiąc lat temu, 
wraz z przyjęciem przez Polskę chrztu, zaś pierwsze udokumentowane 
zastosowanie papieru miało miejsce w roku 1325 (rachunki ze święto-
pietrza i dziesięcin). Rok 1440 przyniósł kolejną rewolucję w postaci 
udoskonalonej technologii czcionki. Od tego czasu nastąpił rozwój 
technologiczny, pojawiły się nowe czcionki, struktury druków, rodzaje 
papieru, ale – co kluczowe dla całej dzisiejszej dyskusji – for m a  s ł ow a 
p i s a n e g o  p o z o s t a ł a  t a  s a m a . Nadal czytelnik trzymał w ręku 
zwój czy nawet plik zapisanej ręcznie bądź zadrukowanej formy z per-
gaminu lub (bardziej współcześnie) papieru. Nadal, by móc korzystać 
z tego typu dokumentu, musiał mieć go fizycznie w ręku – mógł zatem 
dotknąć słowa pisanego, poczuć zapach papieru, farby drukarskiej lub 
atramentu. Mógł poczuć zapach, który ktoś na książce pozostawił. Ist-
niało także ryzyko, że czytelnik fizycznie może wpłynąć na wartość 
trzymanego w dłoniach materiału – zalać go naparem z ziół, kawą, po-
drzeć, spalić czy zamazać. Miał zatem w dłoniach coś „żywego”, coś 
oryginalnego – bo księga, choćby powielona w tysiącach egzemplarzy, 
pozostawała oryginalna sama w sobie. Miała cechy, których nie mogła 
mieć już żadna inna – choćby swoją historię. Poza tym jej nakład był 
ograniczony, nie każdy mógł stać się jej posiadaczem – a  jeśli nawet 
druk wznowiono, wersja najstarsza budziła pewien respekt.

Czym zatem jest książka w tradycyjnym rozumieniu? Encyklopedia 
PWN z końca XX wieku podaje, iż jest to dokument w postaci zszytych 
arkuszy tworzących wolumin, zawierający tekst słowny utrwalony gra-
ficznie (Nowa…) Książka jest zatem traktowana jako rzecz materialna, 
nie wirtualna.

Według Platona książki były wynalazkiem, który zagrażał my-
śleniu, gdyż w pewnym sensie zastępował rozmowę4. Jednak patrząc 
z perspektywy czasu to właśnie książki do rozmów zachęcają i właści-
wie umożliwiają długie naukowe dyskusje.

4 W Fajdrosie Sokrates opowiada, jak Bóg Teut przedstawił faraonowi Tamuzowi 
pismo; ten jednak zmartwił się, że ludzie przestaną przez nie ćwiczyć pamięć (Faj-
dros, 1993, s. 64, LIX-LX).
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Komputer zaś, pomimo zagrożeń, które ze sobą niesie, oferuje rów-

nież ogromny zasób wiedzy, fora wymiany informacji, wiadomości, 
ostrzeżenia i opinie. Czy zatem to, że uważamy go dziś za zagrożenie, 
nie jest skutkiem naszego strachu przed nieznaną nam jeszcze ścieżką 
rozwoju? 

Pojawienie się e-booka w pewnym sensie zachwiało rynkiem czy-
telniczym. Powstało wiele pytań dotyczących przyszłości literatury, 
jej drastycznego przeformułowania, zagrożeń z tego wynikających, 
wreszcie pytań o nadchodzącą i być może nieuniknioną śmierć książki.

Poniżej, jako tło do ogólnych rozważań przedstawione zostaną 
zalety i wady elektronicznych wydawnictw w kontekście książki tra-
dycyjnej; Przybliżenie ujawniających się zagrożeń i szans związanych 
z egalitaryzacją Internetu, pozwoli stworzyć podstawę do dyskusji nad 
problemem ksiązki w sensie ogólnym.

Ponad dekadę temu, w 1998  roku R. Fiedler zaproponował 10 
wskaźników jakości książki (Fidler R., 1998, [online] cyt. za: Ożóg M., 
1998, s. 61-80). Na tej podstawie cztery lata później Marcin Ożóg przy-
gotował w swoim artykule Książka elektroniczna porównanie książki 
tradycyjnej i e-booka. Komparacja tych elementów jest aktualna i dziś, 
jednak chciałabym przypomnieć te wskaźniki, by dać wyraz temu, że 
w pewnym sensie te plusy i minusy się równoważą i być może war-
to przeistoczyć pytanie o śmierć książki na pytanie o symbiozę tych 
dwóch pozornie konkurujących ze sobą elementów.

Tradycyjna książka kojarzy się z przedmiotem lekkim i małym. 
Jej rozmiar zazwyczaj przypomina format A5, zaś odpowiednio do-
brana gramatura papieru decyduje o jej małej wadze. Jest więc łatwo 
przenośna. Urządzenia do odczytywania e-booków również są małej 
wielkości, posiadają jednak ogromną pojemność, dzięki czemu w jed-
nym małym urządzeniu można umieścić kilka tysięcy stron (co może 
być przydatne nie tyle w przypadku czytelników literatury pięknej, 
ile dla studentów, naukowców i innych czytelników książek nauko-
wych, którzy korzystają z wielu tekstów jednocześnie). Mały rozmiar 
e-booka jest odbierany pozytywnie, ale ma też swoje wady – ekran 
czasem jest zbyt mały i trzeba manipulować czcionką, by czytać tekst 
swobodnie.
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Jedna z przewag e-booka polega na tym, że można go, tak jak książ-

kę, czytać trzymając dłonią poręcz w autobusie, jednakże czytnik łatwo 
i szybko schowa się do kieszeni, zaś z książką – no właśnie, tu nadal 
panuje przekonanie, że je wypada szanować i zwinięcie w rulon jest co 
najmniej nieprzyzwoite. A skoro tak, to również jej mobilność prze-
grywa z aluminiowym z reguły czytnikiem, któremu niestraszne jest 
mniej subtelne traktowanie.

Dodatkowym atutem w przypadku wydawnictw elektronicznych 
jest dostęp do książki. Tradycyjny czytelnik jest zdany jedynie na 
księgarnie i biblioteki stacjonarne. Czytelnik e-booka może połączyć 
się z  Internetem i w ciągu kilku minut ściągnąć pożądaną lekturę 
na pulpit. Przewaga e-booków w tym kontekście jest zatem zauwa-
żalna i  wobec goniącego za wolnym czasem społeczeństwa, wręcz 
zbawienna.

Posługiwanie się książką jest jednak, teoretycznie, dużo łatwiejsze 
– wystarczy ją otworzyć i potrafić czytać. E-book, szczególnie dla star-
szego czytelnika, może być formą skomplikowaną – wymaga bowiem 
znajomości obsługi urządzenia. Atutem jednak pozostaje sama obsługa 
tekstu. Przykładem może tu być odszukiwanie cytatów, które utkwiły 
nam w pamięci lub są potrzebne do poparcia tezy. W tradycyjnej książ-
ce odszukanie fragmentu tekstu wiąże się z kartkowaniem ogromnej 
liczby stron, książka elektroniczna zapewnia natomiast opcję „szukaj”, 
dzięki której po jednym zapamiętanym wyrazie jesteśmy w stanie 
odszukać interesujący nas fragment. Jest to zdecydowanie przydatne 
w przypadku młodzieży, studentów, naukowców, dla których książka 
służy już nie tylko jako lektura przyjemna, ale użyteczna naukowo. 
Czytniki pozwalają ponadto bardziej konserwatywnym użytkownikom 
kontynuować przyzwyczajenia nabyte podczas czytania tradycyjnego 
– ekrany bowiem umożliwiają dotykowe przerzucanie stron.

W tym miejscu warto również wspomnieć o hipertekstualno-
ści, która w ogólnym kontekście jest wręcz nieocenioną pomocą 
dla czytelników, szczególnie dla naukowców. Książka internetowa 
może odnieść do innych stron w tekście, a także do innych tekstów 
za pomocą jednego kliknięcia. Spójrzmy na to z punktu widzenia 
naukowca, który mając przed oczyma jedną książkę, jednocześnie 
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może czytać wszystkie odnośniki, jakimi posłużył się jej autor. I  to 
bez wychodzenia z  domu, bez wertowania, szukania i przepisywa-
nia. O hipertekstowej literaturze wspomina Łukasz Gołębiewski 
w swojej książce Śmierć książki. No future book (2008, s. 8), podając 
jako przykład książkę Blok Sławomira Shuty. Jest to opowieść o życiu 
30 mieszkańców w dziesięciopiętrowym budynku. Czytelnik czyta 
książkę poprzez klikanie w linki (nazwiska lokatorów). Tam czekają 
na niego kolejne hiperlinki, które odsyłają do dalszej części powieści. 
Nie jest to zupełna nowość; podobną grę z czytelnikiem zastosował 
już Cortazar w Grze w klasy. Oba przykłady pokazują, że właśnie taki 
wirtualny obraz czytelnictwa fascynuje, a wręcz zachęca do swego 
rodzaju podjęcia gry z książką.

Czytelnik e-booka musi jednak zmierzyć się z technologią, która 
w pewnym sensie utrudnia czytanie książki; dla niektórych proble-
matyczne może być na przykład regulowanie kontrastu, ustawianie 
rozdzielczości ekranu, refleksy pojawiające się na wyświetlaczu. Duże 
znaczenie ma także sam problem niekorzystnego wpływu urządzeń 
elektronicznych tego typu na wzrok. W dyskusjach toczonych obec-
nie na łamach Internetu można przeczytać, że tzw. Epapier nie emituje 
takiego światła jak ekran monitora. Spojrzenie pod dowolnym kątem 
pozostawia ten sam obraz (technologia eInk), dzięki czemu sprawia on 
wrażenie tekstu nadrukowanego na ekranie. Oczywiście nie dotyczy to 
substytutów czytników w postaci tabletów czy telefonów (KoZa, 2011, 
[online]).

Czytelnik książki tradycyjnej nie musi zmagać się z tymi proble-
mami – to on wybiera ustawienie książki tak, by jak najłatwiej z niej 
korzystać, nie ma też problemu z odbijającym światło ekranem, kon-
trastem, który dla czarno-białej książki jest stosunkowo wysoki. 
Jednakże czytelnik e-booka ma możliwość ingerencji w samą czytel-
ność tekstu poprzez możliwość powiększenia czcionki, zmiany koloru, 
pogrubienia istotnych elementów, opatrzenia tekstu przypisami czy 
notatkami, a także wyjęciu pewnych elementów poza tekst w formie 
ramy.

Pod tym względem swoista „walka” pomiędzy dwoma szkołami 
czytania jest zatem praktycznie wyrównana. Z jednej strony czytanie 
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książki tradycyjnej jest przyjemne, nie męczy wzroku, pozwala również 
pozostawiać notatki na marginesach i zakreślać ważne fragmenty (jeśli 
ktoś oczywiście nie traktuje książki jako sacrum). Jednakże e-book, choć 
dla osób starszych trudny do opanowania pod względem technicznym, 
może być dla nich szansą na powrót do czytelnictwa, gdy w tradycyjnych 
książkach drukowana czcionka okaże się dla nich po prostu za mała, 
a przez to nieczytelna. 

Jest jednak pole porównawcze, na którym książka tradycyjna nie 
daje szans lekturze elektronicznej (a właściwie urządzeniom służącym 
do jej odczytywania). Książkę można spalić, uszkodzić, zalać, pomazać 
– po 300 latach jej papier może zostać trwale zniszczony. Ale mówimy 
tu o uszkodzeniach naprawdę poważnych. W zasadzie po większości 
uszkodzeń książka i tak nadaje się do czytania, choć lektura jest już 
mniej estetyczna i przyjemna. Najczęściej kiedy książka nam upadnie, 
zostanie przygnieciona lub zalejemy ją wodą, nie oznacza to jej końca. 
Co jednak się stanie, gdy te same nieszczęścia spotkają książkę elek-
troniczną, a właściwie jej czytnik (bo należy to ujmować łącznie)? Nie 
tylko spalenie, ale także zalanie wodą, upadek z wysokości czy wirus 
komputerowy mogą sprawić, że urządzenie stanie się automatycznie 
bezużyteczne, a nasza lektura niedostępna. Oczywiście ona nie znika, 
wszystko pozostaje gdzieś w przestrzeni wirtualnej, ale w rzeczywisto-
ści to, co trzymaliśmy w ręku jeszcze chwilę temu, teraz po prostu nie 
istnieje – także nasze notatki, podkreślenia, słowem wszelkie osobiste 
ingerencje w tekst przepadają (przynajmniej do czasu wizyty u dobrego 
informatyka).

Poza tym, wracając do problemu książek z dalekiej przeszłości, 
barierą może być jedynie pożółkły, spleśniały papier, stare czcionki 
i  słownictwo. W przypadku e-booka zapisanego w konkretnym for-
macie, w podążającym za ciągłym unowocześnianiem technologii 
świecie, możemy mieć ogromny problem. Formaty mogą nie być kom-
patybilne (choćby czcionki, której stary system nie rozpozna), wskutek 
czego odczytanie lektury stanie się niemożliwe. Oczywiście to tylko 
punkt widzenia czytelnika. Dla twórców takiego oprogramowania jest 
to jeden z plusów, który umożliwia ciągłe wymiany czytników i w ten 
sposób zapewnia płynność finansową.
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Książka tradycyjna jest również nieoceniona, gdy chcemy zachować 

na jej stronach autograf autorski – na to nigdy (a przynajmniej jeszcze 
długo) nie pozwoli elektroniczny czytnik.

Mówiąc o zagrożeniach, nie sposób pominąć elastyczności w two-
rzeniu literatury. Technika tworzenia książek elektronicznych pozwala 
na praktycznie nieskończone ingerowanie w tekst, dlatego nigdy nie 
jest za późno na zaktualizowanie treści, jej tzw. update. O ile w en-
cyklopediach ma to ogromny sens, zawsze bowiem można informacje 
uściślić, doprecyzować, a w przypadku błędu poprawić, to patrząc 
przez pryzmat autorów literatury popularnej pozostaje jednak poczu-
cie pewnej pustki emocjonalnej. W literaturze pięknej zmiana treści 
jest bardzo ryzykowna. Jest to zabranie wersji ostatecznej tekstu, która 
uniemożliwia badanie tejże literatury. Przykładem autora dokonują-
cego licznych zmian w literaturze tradycyjnej był Edmund Niziurski, 
którego każda nowa wersja książki mocno różniła się od poprzednich. 
Mimo to w momencie wydania książka otrzymywała pewien ostatecz-
ny kształt i w takiej wersji wędrowała do tysięcy czytelników. Wojciech 
Orliński w artykule opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej, za-
tytułowanym Tęsknię za wersją ostateczną, pisze właśnie o tym ryzyku:

Zwracam jednak uwagę, że treść e-booków można zmienić zdalnie. W 
domyślnych ustawieniach te urządzenia same sprawdzają, czy poja-
wiła się nowa wersja dokumentu – i same go aktualizują. Można to 
tak skonfigurować, żeby zdalne dopisanie „lub czasopisma” do projek-
tu na 460 poselskich iPadach odbywało się tak, żeby posłowie tego nie 
zauważyli […]. Co będzie, gdy w postpapierowej przyszłości wszystko 
– kodeks karny, konstytucja, prawa człowieka, umowy międzynarodo-
we – będzie jakąś „płynną wersją beta”, którą będzie można zdalnie 
uaktualniać? To wprawdzie jeszcze science fiction, ale już raczej bliższe 
niż dalsze  (Orliński W., 2012, s. 21).

Oczywiście jest to niebezpieczne, ale i na takie zagrożenie będzie-
my musieli się przygotować poprzez ochronę tych danych, systemy 
zabezpieczające. Czy jednak dziś nie zdarza się, że pomimo mocnych 
zabezpieczeń hakerzy dają informatykom pstryczka w nos?
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Ogromne znaczenie dla powodzenia rynku książek elektronicznych 

ma cena książki. Koszty ich wydania (przygotowanie, utrwalenie na 
nośniku, transport itp.) są znacznie mniejsze, mogłoby się więc wy-
dawać, że taka powinna być i cena. Jednakże, jeśli książka posiada 
swój papierowy odpowiednik, koszty często są powiązane w taki spo-
sób, by wersja on-line nie zagroziła jej sprzedaży w postaci papierowej. 
Dodatkowo dla czytelnika, który po raz pierwszy styka się z książką 
elektroniczną, dochodzi koszt czytnika, którego średnia cena waha 
się między 250 a 1000 zł. Koszty te w miarę nabywania lektur zostają 
zmniejszone, jednak przeświadczenie o tym, że za kilka lat ów czytnik 
będzie wymagał zmiany, mogą skutecznie zmniejszyć popyt na nie.

Inną rzeczą są nasze przyzwyczajenia, zakorzenione głęboko 
w przeszłości, kiedy to biblioteczka stanowiła centralne miejsce w każ-
dym inteligenckim domu. Jeśli wyobrazimy sobie świat za 50 - 100 
lat, kiedy książki elektroniczne wyprą jednak publikacje drukowane, 
uznamy, że zniknęła pewna kultura czytelnictwa. Obraz bliskiej oso-
by z nosem w książce zostanie zastąpiony tym, co dzisiaj nas jeszcze 
drażni – kogoś ślęczącego przed monitorem komputera bądź pochylo-
nego nad małym elektronicznym sprzętem do czytania. Jest to zatem 
wyzwanie ogromne nie tyle dla świata czytelnictwa, wydawnictw (bo 
to problem ogólny), ile dla nas samych, przyzwyczajonych do świata 
dotyku, zapachu i piękna. Współcześnie jednak i ten problem jest do 
pokonania – wystarczy kolekcjonować druki warte pozostawienia, zaś 
czytadła na jeden raz wrzucać do elektronicznych czytników. Można to 
ująć również tak, jak napisał Eco: Są dwa rodzaje książek, te, do których 
się zagląda, i te, które się czyta (Eco U., 1996, s. 15).

Nie ma tu miejsca na rozkładanie na czynniki pierwsze formatów 
książek elektronicznych. Dokonane wyżej porównanie obu rodzajów 
książek miało za zadanie uświadomić bądź przypomnieć te różnice, 
które mają ogromne znaczenie dla dalszych rozważań. Przede wszyst-
kim celem niniejszej rozprawy jest zmierzenie się z pytaniami o śmierć 
książki, pojawiającymi się dość często na łamach wielu artykułów 
prasowych) i zastąpić je dyskusją nad szansą i rozwojem czytelnictwa 
w dobie nowoczesnych mediów, nie tylko w kontekście samych czytel-
ników, ale również miejsc publicznych, takich jak biblioteki. 
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Musimy stanąć wobec nowego konsumenta Internetu, który chce 

mieć wszystko „w tej chwili”, „natychmiast”. Księgarnia z książkami 
elektronicznymi spełnia jego oczekiwania, gdyż sprawia, że od zakupu 
dzieli go jedynie kilka kliknięć myszką. Z punktu widzenia użytkow-
nika ma to swoje zalety, jak choćby czas oczekiwania na lekturę, ale 
również wady, jak kompulsywne podejmowanie decyzji. Ma to szcze-
gólne znaczenie w kontekście wtórnego korzystania z takich publikacji 
– o ile tradycyjne książki znajdują rzesze fanów w antykwariatach 
i  serwisach aukcyjnych, o tyle e-booki są praktycznie nieodsprzeda-
walne. I tu właśnie pojawia się ogromna szansa dla bibliotek, które 
eliminują te wady. Elektroniczna forma może w pewnym sensie stać się 
przyszłością dla bibliotekarstwa. Pomijając tu kwestie logistyczne, jak 
zmniejszenie powierzchni magazynowej, pojawia się szereg innych po-
zytywnych aspektów. Na przykład czas, rozwój i dostępność. Czytelnik 
może przejrzeć e-booka nie wychodząc z domu (dzięki zamieszczaniu 
spisów treści w odnośnikach do katalogów), może go również w  tej 
formie wypożyczyć bez ponoszenia straty, jeśli książka okaże się 
nieciekawa. Oczywiście, strata taka w przypadku skorzystania z trady-
cyjnej księgarni jest nieunikniona5. Oferując te zalety, z najważniejszą 
– oszczędnością czasu – biblioteka może wprowadzić formalne opłaty 
za kartę dostępu, zaś wypożyczenie materiału na CD pozostawić dar-
mowe. Dzięki e-bookom nie będzie również problemu z wyczerpanym 
nakładem6, który jest obecnie udręką bibliotek.

Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym aspektem tej zmiany 
w  kontekście bibliotek, które przecież prowadzą kampanie na rzecz 
czytelnictwa, będzie kształtowanie nowych form przekazu – atrakcyj-
nych z punktu widzenia nowoczesnego czytelnika. Jeśli założymy, że 
Internet jest przyszłością wiedzy, to książka elektroniczna będzie do-

5 Istnieje jednak pewne zagrożenie ze strony wydawnictw, np. Harper Collins 
Publishers ogłosiło, że e-booki przeznaczone dla bibliotek powinny się psuć po 26 
wypożyczeniach (Capstone, 2011, [online]).

6 Drukarnia cyfrowa „Sowa” umożliwia wydrukowanie książek, które nie są do-
stępne tradycyjnie (www.wyczerpane.pl).
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skonałą pomocą w oswojeniu się z tym światem mediów7. Spójrzmy 
zatem na przykładową lekturę.

E-book Alicja w krainie czarów to jedna z pozycji, która zachwy-
ciła rynek czytelniczy. Sama treść książki jest magiczna, zatem 
skonstruowanie wokół niej w wersji elektronicznej magicznego świata 
dla czytelnika okazało się znakomitym pomysłem. Czytelnik za po-
mocą swojego IPada może wydłużać szyję Alicji, puszczać dym z fajki 
Pana Gąsienicy. Bawi się światem, który czyta.

To e-bookowe szaleństwo miało jednak już swoje zapowiedzi 
w książkach tradycyjnych. Popatrzmy choćby na wydanie Alicji w kra-
inie czarów Lewisa Carrola w wersji interaktywnej, opracowane przez 
wydawnictwo Wilga. Na każdej stronie ksiązki coś się dzieje. Można 
otwierać drzwi, szukać elementów poukrywanych na załączonych 
ilustracjach, pojawiają się trójwymiarowe elementy. Cały świat magii 
zamknięty jest w dużej okładce, którą dziecko otwiera z uwielbieniem.

E-book może być również – przynajmniej w pewnym stopniu 
– rozwiązaniem problemu przeciążonych plecaków, szczególnie dzie-
ci ze szkół podstawowych. Jeśli postęp elektroniki posunie się dalej, 
wszystkie materiały będą zawarte w jednym małym czytniku (np. Kin-
dley’u), z którego dzieci będą mogły korzystać interaktywnie. Czy to 
nie szansa? 

Nawet MEN próbuje dopasować czytelnictwo do realiów współcze-
sności. Jednym z interaktywnych projektów jest e-book Nauka zdarza 
się wszędzie!8. Uczeń może czytać, słuchać nagrań, rozwiązywać testy 
i jednym kliknięciem sprawdzać ich wyniki. Możliwe jest również 

7 W kwietniu 2011 r. wydano aplikację o nazwie „OUR CHOICE”, z której można 
korzystać na iPadzie, iPhonie i iPodzie Otuch. Interaktywna książka byłego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych, Ala Gore’a, zawiera animacje, interaktywne grafiki, 
filmy, które pozwalają lepiej poznać to, o czym mówi sama książka, dotycząca glo-
balnego ocieplenia.

8 Te wyjątkowe książki powstały dzięki współpracy Wydawnictwa LINGO, 
specjalizującego się w publikacjach językowych, oraz platformy WOBLINK, najpopu-
larniejszej wśród użytkowników tabletów w Polsce aplikacji do czytania i kupowania 
e-booków.
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uzupełnianie zdań o brakujące słowa czy frazy – interaktywny e-book 
sprawdza, czy i gdzie popełniliśmy błąd.

Niedawno powstała również pierwsza i największa w Polsce czy-
telnia on-line, obejmująca podręczniki akademickie oraz publikacje 
naukowe – IBUK.PL. Wiele książek jest tam dostępnych za darmo, 
inne wymagają opłaty. W tym drugim przypadku tekst zostaje udo-
stępniony czytelnikowi w ciągu kilku minut od wysłania wiadomości 
SMS koniecznej do wykupienia dostępu. Czytelnik ma możliwość wy-
drukowania poszczególnych stron, a także korzystania z książki nawet 
przez okres pięciu miesięcy, w tak zwanym dostępie semestralnym. 

To tak naprawdę kontynuacja projektów, które miały już swoje 
sukcesy na rynkach europejskich i światowych. Najbardziej znanym 
jest Projekt Gutenberg, rozpoczęty w 1971 roku przez Michaela Haar-
ta na cześć XV-wiecznego drukarza9. Projekt polegał na przeniesieniu 
na elektroniczne nośniki arcydzieł światowej literatury, dla których 
wygasło prawo autorskie lub nigdy takiego nie było (w przypadku naj-
starszych dzieł). Według danych z 2011 roku w projekcie udostępniono 
36 tysięcy elektronicznych książek. Podobnymi zbiorami są m.in. pro-
jekt Ben Jehuda, w którym oferowane są książki w języku hebrajskim, 
projekt Runeberg z elektroniczną formą dzieł nordyckiej literatury 
i  sztuki, a także nasze polskie biblioteki cyfrowe, takie jak e-biblio-
teka Uniwersytetu Warszawskiego, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 
czy Polska Biblioteka Internetowa10, oferujące pliki tekstowe w postaci 
PDF, HTML, TIFF, DjVu czy uproszczonym formacie RTF.

Przełomowym okazało się również uruchomienie przez Gogle pro-
jektu realizowanego przez około 10 tysięcy wydawnictw na świecie, 
pod nazwą Google Book Serach i Google Book Serach Library Pro-
ject. Czytelnik nie ma dostępu do wszystkich książek, ale w większości 

9  Johannes Gutenberg w 1455 roku wprowadził w Europie ruchome czcionki, 
czym zmienił sposób czytelnictwa, rozpoczynając nowy jego etap. W 1473 r. w dru-
karni Karola Straubego powstał pierwszy znany polski druk pod tytułem „Kalendarz 
astronomiczny” (por. Gołębiewski Ł., 2008, s. 8).

10 Fundacja PBI powstała w 2002 roku z inicjatywy Departamentu Promocji Spo-
łeczeństwa Informacyjnego KBN. Zbierała ona publikacje o charakterze naukowym 
i edukacyjnym. Jej zbiory liczą około 30 tysięcy książek.
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może wyszukać w nich treści, które pomogą mu dotrzeć do właściwej 
książki już w formie tradycyjnej.

W tym miejscu musi pojawić się pytanie o biblioteki i księgarnie 
stacjonarne – o ich przyszłość. Oczywiście istnieje zagrożenie, że – tak 
jak było w przypadku zawodów zecera czy zduna – zniknie kiedyś po-
jęcie bibliotekarza. Ludzie zaczną żyć wirtualnie, myśleć wirtualnie 
i czytać wyłącznie wirtualnie. Z drugiej strony jednak Internet rodzi 
kulturę samotności, która kiedyś na pewno spowoduje, że ludzie wyjdą 
na ulice szukać swojej tożsamości. Być może biblioteki staną się wtedy 
miejscem spotkań, żywej komunikacji, miejscem „starej” kultury i nie 
zginą, a jedynie przeformułują styl życia czytelników. Warto zwrócić 
uwagę na to, jak świetnie sprawdza się idea Czułego barbarzyńcy, w któ-
rej księgarnia staje się miejscem spotkań przy kawie i książce – może 
właśnie to jest zapowiedź nowej czytelniczej kultury.

Należy jednak przede wszystkim zmienić w młodym pokoleniu 
sposób myślenia o nauce. Zamiast uczyć nowych technik, trzeba skupić 
się na uczeniu logicznego myślenia, odróżniania źródeł wiarygodnych 
od fałszywych i ekscentrycznych, selekcjonowania tychże źródeł, a tak-
że właściwego korzystania z książki jako nowego medium. Nie można 
zapominać, że biblioteki mogą być szczególną pomocą dla biedniejszej 
klasy społecznej – wyposażenie ich w komputery i programy umożli-
wiające korzystanie z e-booków pozwoli na zrównanie szans z osobami 
bogatszymi, które z reguły komputer posiadają. System nauki należy 
dostosować do nowego świata mediów. Kiedyś człowiekiem kultury był 
ktoś, kto umiał czytać i pisać, dziś to ten, kto nie tylko potrafi czytać, ale 
i korzystać z nowych form pisania i przechowywania informacji. Dla-
tego właśnie bibliotekarze, nauczyciele, rodzice, pragnąc tej naukowej 
demokracji dla współczesnej młodzieży powinni pamiętać, że umie-
jętność obcowania z e-literaturą jest szansą dla zachowania książki. 
Chodzi o to, by wykorzystać fascynację techniką do upowszechniania 
czytelnictwa – być może wtedy, gdy książka zacznie naprawdę intere-
sować młodzież, powróci koncepcja pozostawienia największych dzieł 
w formie tradycyjnej, drukowanej.

Internet, pomimo globalizacji, nie wytworzył takiego modelu czy-
telnictwa, który w bardzo istotny sposób odszedłby od samej kultury 
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czytania – zmienił się tylko sposób jej funkcjonowania. Zaczęliśmy 
dostrzegać to, co dotychczas chowało się na marginesie zachowań czy-
telniczych. Zmieniła się funkcja elementów tworzących książkę i całą 
strukturę przekazu treści. Bardziej zasadnym byłoby zatem powiedzieć, 
że książka przeobraziła się zgodnie z duchem czasu, ale absolutnie nie 
zerwała z tradycją. Ciągle funkcjonuje jako zapisana myśl ludzka. Jak 
pisał Eco: pojawienie się nowego środka przekazu nie tylko nie zabija 
poprzedniego, ale zawsze uwalnia go od takich czy innych serwitutów. 
Kiedy pojawiła się fotografia i kino, malarstwo nie umarło: po prostu 
nie musiało się już zajmować portretowaniem czy świętowaniem albo 
uwiecznianiem wydarzeń historycznych; zyskało swobodę pozwalającą 
na nowe przygody poznawcze […] (Eco U., 1996, s. 15).

Stoimy dopiero na samym początku nowej drogi digitalizacji kul-
tury, dlatego nie możemy powiedzieć, kto wygra rywalizację – nawet 
nie możemy obiektywnie ocenić, czy jest to rzeczywiście prawdziwa 
walka, czy zaledwie droczenie się dwóch przyjaciół, którzy walczą nie 
ze sobą, ale wspólnie o ten sam cel. Książka wcale nie musi zginąć, tak 
jak nie zginęło kino, gdy nastała era komputerów, płyt CD/DVD czy 
programów udostępniających filmy. Książka może stać się natomiast 
towarem, co zabrzmi jak pozorna sprzeczność – bardzo dostępnym 
i jednocześnie luksusowym. Książka jako przekaz zapisanej myśli. To 
rozróżnienie natomiast będzie jej wariantywnością. E-książka będzie 
narzędziem użytecznym, dostępnym, szybkim i wszechobecnym, zaś 
książka tradycyjna pozostanie odpowiedzią na bardziej wysublimowa-
ne potrzeby czytelnika. 
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