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KsiążKi eleKtroniczne – zagrożenie dla tradycji druKu czy 
nadzieja dla nowoczesnego rynKu wydawniczego?

abstraKt:
W artykule krótko omówiono historię książek elektronicznych od 

momentu ich powstania do czasów dzisiejszych. Prześledzono drogę 
rozwoju e-booków oraz zanalizowano czynniki mające wpływ na ich 
przemiany. Podjęto próbę zdefiniowania książki elektronicznej ze wzglę-
du na różne jej cechy i właściwości. Wykazano również zalety e-booka  
oraz zestawiono go z tradycyjną książką drukowaną. Przedstawiono także 
perspektywy, jakie rysują się przed książkami elektronicznymi w przy-
szłości. Artykuł jest próbą podsumowania dotychczasowych badań tego 
obszaru nauki o książce. 

słowa Kluczowe: 
Digitalizacja. Druk. E-book. Książka elektroniczna. Książka tradycyjna. 
Rynek wydawniczy.

Są dwa rodzaje książek, te, do których się zagląda, i te, które się czy-
ta. Nie ulega wątpliwości, że nowe techniki wyeliminują wiele książek 

pierwszej kategorii (…). Nowe techniki pozwolą pozbyć się z półek 
podręczników gramatyki, słowników, być może atlasów, tomów z ze-

stawieniami chronologicznymi lub bibliograficznymi (…). Nie możemy 
natomiast pozbyć się książek do czytania – od „Iliady” po najnowszą po-

wieść. Nie tylko dlatego, że czytanie „od deski do deski” na ekranie jest 
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męczące, ale i dlatego, że forma-książka to jeden z tych wynalazków (jak 
młotek, łyżka, nóż, widelec), dla których nie znaleziono w ciągu stuleci 

lepszych pod względem ergonomicznym odpowiedników.

Umberto Eco Nowe środki masowego 
przekazu a przyszłość książki [2, s. 15-17]

E-book – co to takiego i dlaczego powstało?
Celem artykułu jest prześledzenie procesu rozwoju książek elektro-

nicznych od ich powstania do etapu, na jakim ich ewolucja znajduje się 
dziś. Poniższy tekst stanowi próbę zebrania, podsumowania i uporządko-
wania dotychczasowych badań dotyczących tego zagadnienia. Szczegóło-
we omówienie tematu możliwe było dzięki analizie literatury przedmiotu. 

Opisanie zjawiska książki elektronicznej należy zacząć od zdefinio-
wania tego, co zwykło się desygnować tym pojęciem. W literaturze fa-
chowej termin ten przedstawiany był już wielokrotnie, jednak sposoby 
rozumienia go różnią się nieznacznie pod względem ujęcia tematu i wy-
różnianych cech e-książki. Według Jadwigi Chruścińskiej, która zapropo-
nowała najprostszą i najbardziej ogólną definicję e-booka, jest to: „publi-
kacja, której treść jest zapisana w formie elektronicznej i możliwa jest do 
odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego 
w komputerze, czytniku książek, telefonie komórkowym, palmtopie, czy 
mp4 (…)” [2, s. 7]. Podobnie, niemal bliźniaczo, termin ten wyjaśnia-
ny jest przez badacza spoza naszego rodzimego obszaru naukowego, 
Kingsley’a Oghojafora: „e-book można prosto zdefiniować jako książkę 
elektroniczną, która może być odczytywana na komputerach osobistych, 
palmtopach lub urządzeniach elektronicznych zaprojektowanych specjal-
nie do czytania e-booków (czytniki e-booków)” [11, s. 3]. Definicje te nie 
są jednak wyczerpujące, ponieważ mówią o e-bookach podkreślając je-
dynie sposób ich zapisu i odczytu, pomijając natomiast tak ważne cechy 
tych publikacji, jak osobne wydanie czy oczywiste powiązanie z książką 
drukowaną. O wiele bardziej rozbudowaną definicję książki elektronicz-
nej, obejmującą jej wszystkie aspekty (tworzenie, rozpowszechnianie, 
udostępnianie, odczytywanie), także w powiązaniu z książką tradycyjną, 
prezentuje Małgorzata Góralska: „w najprostszym rozumieniu zjawisko 
e-książki charakteryzowane jest następująco: metafora książki drukowa-
nej, elektroniczna wersja książki drukowanej, przeniesienie tradycyjnej 
książki w środowisko elektroniczne, tekst przetwarzany i udostępniany 
za pomocą technologii komputerowej (…). Pełna definicja książki elek-
tronicznej mogłaby więc brzmieć następująco: tekst lub hipertekst (który 
może być wzbogacony o obraz statyczny lub ruchomy oraz dźwięk, wy-
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szukiwarkę czy unikatowy system nawigacyjny) wprowadzany bezpo-
średnio do pamięci komputera lub przetwarzany na zapis cyfrowy (np. 
poprzez skanowanie), zapisany w odpowiednim formacie pliku, dystry-
buowany za pomocą dysków optycznych lub sieci, odtwarzany na ekranie 
monitora tradycyjnego komputera PC lub specjalistycznego urządzenia, 
a także nawiązujący w różnym stopniu do tradycyjnego pojęcia książki” 
[7, s. 20-21].

Szczególnie cenne w tym kontekście wydaje się być spostrzeżenie 
Małgorzaty Sopyło, badaczki estetyki książek elektronicznych. Zajmując 
się e-bookami i podejmując próbę ich zdefiniowania, za istotne uznała 
zbadanie, czy książka elektroniczna to nadal jeszcze książka. Przytacza 
ona definicję Krzysztofa Migonia, który uznaje książkę za „najważniejszą 
formę utrwalania informacji graficznej, przeznaczonej do wielokrotnego 
odtwarzania i przekazywania w czasie i przestrzeni (…); te zasadnicze 
funkcje książki są jej cechami stałymi; zmienne natomiast są materiały 
piśmienne, formy książki, postać zapisu i treść” [13, s. 13]. Badacz jedno-
znacznie wskazuje, że forma oraz strona materialna przekazywania teks-
tu nie mają znaczenia – zawsze utrwalony graficznie tekst uznany może 
zostać za książkę. Ostatecznie rozwiewa więc wątpliwości co do badania 
publikacji elektronicznych jako książek. 

Powyższe definicje jednoznacznie przedstawiają e-booki jako nowo-
czesne odpowiedniki tekstów ogłaszanych drukiem. Wskazują również, 
że aby z nich skorzystać, należy posiadać odpowiedni sprzęt z zainsta-
lowanym oprogramowaniem, że mogą być one wzbogacone – w prze-
ciwieństwie do tekstów tradycyjnych – o multimedialne załączniki, że 
można uzyskać do nich dostęp także za pośrednictwem sieci internetowej. 

Aby zrozumieć istotę książki elektronicznej, należy prześledzić pro-
ces jej powstawania i ewoluowania. Pierwsze wzmianki o nowej formie 
udostępniania treści pojawiają się już w latach trzydziestych XX wieku. 
Herbert George Wells w swoim eseju krytycznie odniósł się do tradycyj-
nej formy gromadzenia i udostępniania wiedzy oraz proponował założe-
nie międzynarodowego archiwum, w którym rolę podstawowego nośnika 
danych miała grać mikrofotografia [13, s. 16]. Po blisko dziesięciu latach 
w artykule As We May Think Vannevar Bush przedstawił wizję wielo-
funkcyjnej maszyny, będącej skondensowaną wersją biblioteki zasobnej 
w książki, czasopisma, fotografie czy notatki. Zbiory te miały być ze 
sobą połączone pod względem merytorycznym, miały tworzyć swoiste 
„ścieżki” wiedzy [7, s. 13]. Pod wpływem teorii Busha swoje idee nowej 
organizacji i udostępniania treści rozwijali w latach sześćdziesiątych na-
ukowcy Douglas Engelbart (dla środowiska naukowego stworzył system 
wymiany informacji drogą elektroniczną) oraz Theodor Holm Nelson 
(twórca terminu hypertext na oznaczenie systemu funkcjonowania infor-
macji tekstowej w formie elektronicznej, później współtworzył pierwszy 
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system hipertekstowy, był także autorem koncepcji zintegrowanej sieci 
przechowywania dokumentów) [7, s. 13]. 

Termin electronic book został użyty po raz pierwszy w 1968 r. przez 
Andriesa Van Dama na określenie książek tworzonych i odczytywanych 
za pośrednictwem komputera, wzbogaconych o system odsyłaczy we-
wnątrztekstowych. W tym samym roku Alan Kay zaproponował swój 
autorski projekt „Dynabook”, który stanowił prototyp przenośnej książ-
ki elektronicznej. To rewolucyjny jak na owe czasy pomysł komputera 
bezprzewodowego o rozmiarach notesu, w którym można przechowywać 
i odtwarzać dokumenty tekstowe, graficzne i dźwiękowe [7, s. 14-15]. 

W latach siedemdziesiątych stworzono bardzo interesujący i cenny 
z punktu widzenia rozwoju e-booków Projekt Gutenberg – ideę zbioru 
książek elektronicznych. Jego inicjatorem był Michael Hart, który posta-
nowił, korzystając z możliwości finansowych i technicznych uniwersyte-
tu, którego był pracownikiem, stworzyć elektroniczną bazę książek wyda-
nych drukiem. Początkowo przepisywano je ręcznie, a pierwszym tekstem 
w formacie elektronicznym utworzonym w ramach Projektu Gutenberg 
była Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ideą projektu jest 
udostępnianie użytkownikom komputerów na całym świecie treści ksią-
żek z nieograniczoną możliwością odtwarzania, kopiowania i udostępnia-
nia. Dlatego też włączane są do niego dzieła, do których prawa autorskie 
już wygasły [13, s. 18-19]. 

W połowie lat siedemdziesiątych udostępniono pierwsze edytory 
tekstów. W latach 80. pojawił się wynalazek rewolucyjny ze względu na 
nowe możliwości gromadzenia, przenoszenia i udostępniania informacji 
– dysk optyczny. Natomiast w 1986 r. pojawił się pierwszy miniaturowy 
czytnik Speeling Ace – urządzenie przez lata utożsamiane z e-bookiem 
[7, s. 15-17]. Na początku lat 90. stworzono HTML (HyperText Markup 
Language [13, s. 20]) – wykorzystywany do dzisiaj język zapisu danych 
upowszechnianych za pośrednictwem Internetu. Wtedy powstał również 
format PDF (Portable Document Format [13, s. 20]), stosowany jako pod-
stawowy sposób zapisu tekstu elektronicznego. W latach 90. tworzone 
były coraz to nowsze czytniki treści zapisanych w postaci elektronicznej, 
jak chociażby Rocket eBook czy SoftBook [7, s. 17-19]. Wszystkie te re-
wolucyjne idee i urządzenia miały jeden cel – stworzenie alternatywy dla 
tradycyjnej książki drukowanej.

Pierwsze trzy książki elektroniczne zostały opublikowane w 1999 r. 
w Stanach Zjednoczonych, tam również wydano po raz pierwszy książ-
kę jednocześnie w formie drukowanej i elektronicznej (Monica’s story 
Andrew Mortona) [8, s. 73]. W 2000 r. znany amerykański pisarz tworzą-
cy w gatunkach takich jak horror, thriller czy fantasy, Stephen King, udo-
stępnił swoją książkę za pośrednictwem Internetu w formie e-booka [13, 
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s. 22]. Z pewnością przyczyniło się to do większego rozpowszechnienia 
utworu oraz wzrostu popularności autora i poczytności jego dzieł. 

Geneza e-booków – słów kilka o przyczynach powstania książki elek-
tronicznej i jej zaletach

Od kilkunastu lat na rynku wydawniczym coraz wyraźniej obser-
wujemy ekspansję e-booków. Stanowią one poważną konkurencję dla 
książki drukowanej, która od czasów Gutenberga była niezmiennie jedy-
nym sposobem publikacji – nie bez przyczyny mówiło się o „drukowa-
niu czegoś” czy też „podaniu czegoś do druku” jako o jedynej możliwej 
formie upowszechniania tekstów. Dziś utożsamienie książki z drukowa-
nym wydaniem utworu nie jest wcale tak oczywiste jak jeszcze kilka lat 
wstecz. E-booki, czy też raczej – jak przyjęło się nazywać je w polskiej 
terminologii – e-książki, są aktualnie częstym zjawiskiem i już zystały 
pozycję równorzędną z tradycyjnymi tekstami drukowanymi. Nierzadko 
wydawcy decydują się na równoległe wydawanie tytułów w postaci elek-
tronicznej i drukowanej, a coraz częściej zdarza się, iż dzieło publikowane 
jest jedynie w formie e-booka. 

Momentem, który można uznać za przyczynek do powstania idei  
e-booka, był zwrot w myśleniu o bibliotece jako instytucji. Rozwój i dą-
żenie do udoskonalenia bibliotek jako współczesnych centrów informacji 
oraz chęć nadążania za nowoczesnymi trendami wymusiły utworzenie no-
wej jakości w ich ofercie – czytelni elektronicznych. Zanim więc książki 
elektroniczne upowszechniły się w takim stopniu jak dziś, udostępniane 
były głównie w książnicach internetowych. Zaczęto tworzyć całe elektro-
niczne biblioteki. Zbiory zdigitalizowanych dzieł udostępniano za pomo-
cą Internetu bardzo szerokiemu gronu odbiorców. Proces ten był możliwy 
dzięki digitalizacji zbiorów, głównie książek dawnych, takich, które były 
w posiadaniu największych bibliotek, ale ze względu na ich ochronę nie 
były wypożyczane czytelnikom. Pierwsze czytelnie elektroniczne stwo-
rzyli Amerykanie w końcu XX wieku, kiedy komputery osobiste zaczęły 
trafiać do większego grona odbiorców [8, s. 72]. Najsłynniejsza z nich 
to wspomniany już Projekt Gutenberg. Dziś digitalizacja jest z powodze-
niem stosowana przez większość dużych bibliotek na całym świecie, po-
wstają specjalne kolekcje ucyfrowionych szczególnie cennych zbiorów, 
jak np. polskie Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, Śląska Bibliote-
ka Cyfrowa czy e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Digitalizacja 
zbiorów zwróciła uwagę na nową jakość udostępniania książek, a także 
pokazała, jak korzystnym rozwiązaniem jest elektroniczne rozpowszech-
nianie zbiorów: popularyzuje i ułatwia dostęp do książek, jednocześnie 
chroniąc zbiory tradycyjne. Aktualnie biblioteki elektroniczne udostęp-
niają nie tylko zbiory zdigitaliozwane, ale także, a może przede wszyst-
kim, e-publikacje, takie jak czasopisma elektroniczne czy e-booki. 
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Niewątpliwie wpływ na rozpowszechnienie e-książek miał także 
rozwój Internetu. Początkowo do sieci przedostawały się głównie teks-
ty pierwotnie drukowane, a później przepisywane lub skanowane przez 
internautów i udostępniane szerokiemu gronu odbiorców, często bezpłat-
nie. To, że zyskiwały one tak wielką popularność, oznaczało, iż istnieje 
zapotrzebowanie na teksty wydawane w formie elektronicznej, a nie dru-
kowanej. Niszę tę dostrzegli wydawcy i stopniowo coraz więcej książek 
zaczęto publikować zarówno w druku, elektronicznie, jak i udostępniać 
online. Ogromnym udogodnieniem wynikającym z takiej formy publika-
cji jest fakt, iż książka udostępniona za pośrednictwem Internetu błyska-
wicznie staje się osiągalna dla każdego czytelnika, o każdej porze, na ca-
łym świecie. Wiele wydawnictw publikuje fragmenty książek na swoich 
stronach internetowych, rzadko zdarza się, aby udostępniano całą książkę 
bezpłatnie (ma to miejsce jedynie w przypadku ogromnej popularności, 
jaką cieszy się autor) [8, s. 73]. Jest to rewolucja w świecie książki, która 
spowodowała zmniejszenie liczby nakładów tradycyjnych. E-booki mają 
tę przewagę, że ich nakład nie może być zbyt duży lub zostać wyczerpany, 
bowiem nie istnieje w formie fizycznej. E-książka jest udostępniania właś-
ciwie już po ukończeniu etapu składu i opracowania graficznego. Z jednej 
strony może się więc wydawać, że taka forma publikacji nie generuje tak 
wysokich kosztów produkcji jak książka tradycyjna, ponieważ wydawca 
nie musi starać się o znalezienie dobrej, ale taniej drukarni, jak najwięk-
szej ilości dystrybutorów czy negocjować wielkości zysków z księgar-
niami. Jeśli jednak spojrzeć na kwestię kosztów produkcji i dystrybucji 
książek elektronicznych bardziej szczegółowo, okazuje się to nie takie 
oczywiste. Owszem, znikają wydatki związane z drukiem czy tradycyj-
nymi księgarniami, ale wydawca, jeszcze przed wypuszczeniem e-booka 
na rynek, musi zapewnić sobie internetowy system dystrybucyjny – czy 
to we własnym zakresie sprzedaży, czy też przy współpracy z profesjonal-
nymi dystrybutorami. Taka forma rozprowadzania książek także niesie ze 
sobą pewne koszty. Ponadto warto pamiętać o tym, że często – szczegól-
nie na rynku polskim – zakup tytułu do wydania elektronicznego stanowi 
większy wydatek finansowy dla wydawcy niż zakup tego samego tytułu 
do wydania tradycyjnego. Wówczas należy dokładnie przekalkulować 
koszty i planowane zyski, aby nie okazało się, iż inwestycja w e-publi-
kację zamiast oczekiwanych zysków przyniesie duże straty. Nie jest więc 
pewne, czy książka, która trafia do czytelnika, będzie tańsza, jeśli zostanie 
opublikowana drukiem, czy też kiedy zostanie wydana elektronicznie. 

Niekwestionowanym czynnikiem sprzyjającym popularyzacji e-pub-
likacji była ewolucja mediów elektronicznych. Jest ona nierozerwalnie 
związana z rozwojem Internetu. Powszechna elektryfikacja wszystkich 
sfer życia oraz dążenie do stworzenia wielofunkcyjnych urządzeń, które 
spełniałyby kilka zadań jednocześnie (np. pełniły rolę telefonu, notatnika, 
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komputera osobistego, aparatu fotograficznego, a także umożliwiały czy-
tanie tekstów), wymusiły powstanie elektronicznej formy książki. Dziś 
urządzenia takie jak smartfony, palmtopy czy tablety, które spośród gamy 
wielu funkcji, jakie spełniają, oferują także odczytywanie e-booków, to 
już codzienność, a co z tym związane, coraz częstszym zjawiskiem staje 
się również rezygnacja z czytania tekstów w formie tradycyjnej. Powstały 
specjalne urządzenia przeznaczone do odczytywania elektronicznej posta-
ci tekstu, czyli czytniki e-booków dostosowane do wielogodzinnego czy-
tania. Pozwalają na to takie ich cechy jak wytrzymałe baterie, możliwość 
dostosowania parametrów tekstu i obrazu do indywidualnych potrzeb 
(rozmiar czcionki, kolor, kontrast, jasność), a także wyposażenie w ekran 
przyjazny oczom użytkownika. Przyzwyczailiśmy się do wygody wynika-
jącej z faktu, że w każdej chwili możemy skorzystać z zasobów Internetu, 
których znaczną część stanowią teksty w formie elektronicznej dostępne 
online. Pojawia się wiele głosów – dlaczego sięgać po książki drukowane, 
jeśli jest to niepraktyczne (książki zajmują dużo miejsca, są ciężkie i mniej 
wygodne w czytaniu od e-booków) i czasochłonne (po książkę trzeba wy-
brać się do księgarni lub biblioteki, podczas gdy e-book można pobrać 
z sieci w zaledwie kilka sekund)? Wydawanie tekstów w formie elektro-
nicznej ma jeszcze kilka innych zalet. Można zamieścić w nich odsyłacze, 
tzw. hiperłącza, które po kliknięciu przenoszą czytelnika do konkretnego 
fragmentu publikacji. Istnieje również możliwość łatwego przeszukiwa-
nia tekstu w poszukiwaniu konkretnego fragmentu, bez konieczności kart-
kowania ani czytania całości książki. Publikacje elektroniczne pozwalają 
na tworzenie indywidualnych notatek czytelnika bezpośrednio na tekście1. 
E-booki są też niewątpliwie trwalsze niż tradycyjne książki drukowane. 
Warto jednak pamiętać, że jeszcze długo w pewnych sytuacjach książka 
tradycyjna będzie miała przewagę nad książką elektroniczną.

E-booki – wiele hałasu o nic?
Czy w obliczu powyższych okoliczności, które – wydawałoby się – 

bezsprzecznie wyróżniają e-książkę i przyznają jej uprzywilejowane miej-
sce wśród współczesnych odbiorców, powinniśmy się obawiać, że trady-
cyjne książki drukowane znikną? Czy tak gwałtowny rozwój e-publikacji 
i rynek książek elektronicznych rozrastający się w błyskawicznym tempie 
powinny skłonić nas do refleksji o nieuchronnym zanikaniu druku? 

Obecnie obserwujemy raczej spokojną i względnie bezkonfliktową 
współegzystencję obu form publikacji, każda z nich posiada grono zwo-
lenników i przeciwników. Pasjonaci książek tradycyjnych argumentują, 
iż nie sposób odbierać książki jedynie jako tekstu, przekazu mentalnego, 
że książka to także materia – specyficzny zapach towarzyszący dawnym 
1 Szerzej nowatorskie funkcje e-booków opisuje Łukasz Gołębiewski w swojej 

pracy poświęconej książkom elektronicznym. Zob.: [5, s. 19-25].
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zbiorom lub świeżo wydrukowanym egzemplarzom, miły dla ucha sze-
lest stron, cenny okaz w domowym księgozbiorze. Z drugiej strony warto 
jednak zwrócić uwagę na motywacje entuzjastów e-booków, choćby na 
wymienione przez nich zalety książek elektronicznych, takie jak wygoda, 
mobilność czy szeroka dostępność. Zauważają oni również fakt niezwykle 
istotny: każdy z nas mimowolnie przyczynia się do powstania e-kultury 
literackiej. Możemy opierać się ekspansji e-booków i pozostawać wier-
nymi książce tradycyjnej, ale prawie wszyscy dziś tworzymy już teksty 
tylko w formie elektronicznej, nie zapisując ich na papierze, a w pliku 
komputerowym [5, s. 25, 29]. 

Nie należy obawiać się książek elektronicznych, bowiem nie są one 
jedyną możliwą drogą, którą może podążać nowoczesne publikowanie. 
Jak na razie stanowią one jedynie alternatywę, wybór, dodatkową moż-
liwość, pewne udoskonalenie i jeszcze długo nie spowodują, że książka 
drukowana zaniknie. Podążając za Umberto Eco, tak jak „druk (…) nie 
zabił słowa mówionego, (…) tak jak fotografia i kino nie zabiły malar-
stwa” [8, s. 126], tak też e-booki nie pozbawią życia tradycyjnej formy 
książki, która nadal ma bardzo wielu zwolenników, a ponadto stanowi 
swoiste dzieło sztuki, z którego korzystać będą jeszcze pokolenia. Książ-
ka elektroniczna to niewątpliwie przyszłość, ale przyszłość tak jeszcze 
odległa, iż nie należy żegnać się z tradycyjnym drukiem. 

Rozważając zgromadzone tu argumenty, wszystkie zalety i wady 
książek tradycyjnych i elektronicznych, należy przede wszystkim za-
uważyć, iż mimo długotrwałego już istnienia formy e-booka, tradycyjne 
wydawnictwa nie upadają, drukowane nakłady nadal sprzedają się w mi-
lionach egzemplarzy, a rzesze czytelników ani myślą porzucać swoich 
ukochanych papierowych przyjaciół. Sądzę, że to argumenty wystarcza-
jące, aby dać dowód na ciągłą dominację książki drukowanej tym, którzy 
obwieścili już jej koniec2.
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electronic booKs – threat for traditional Print or hoPe 
for Modern Publishing MarKet?

The article briefly discusses the history of electronic books from be-
ginning to the present. The development of e-books and the factors influ-
encing their transformation have been analyzed. An attempt was made to 
define the electronic book considering its different characteristics and pro-
perties. The advantages of e-books were shown and a comparison between 
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the e-book and the traditional printed book was drawn. Also, prospects of 
electronic books were outlined. The article is an attempt to summarize 
current research in this area of book science.
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