CZY EBOOKI ZASTĄPIĄ KSIĄŻKI PAPIEROWE?
Czytelnictwo w ostatnich latach przeżywa wyraźny kryzys o czym donoszą częste badania
społeczne. Czy to oznacza, że skoro rzadziej spędzamy wolny czas w towarzystwie książki
czytelnictwo naprawdę zamiera , a skutkiem tego będą puste półki w księgarniach? Wielu z
nas zastanawia się nad tym, czy coraz popularniejsze e-booki(książki w wersji elektronicznej)
nie zastąpią książki papierowej. Zdania są podzielone. Z jednej strony dostęp do e-booków
jest o wiele łatwiejszy i tańszy niż do książek tradycyjnych, ale z drugiej, o czym doskonale
wiedzą „hobbiści czytania” nic nie zastąpi szelestu papieru i magi realnej książki. Miejmy
nadzieję, że w naszym życiu znajdą swoje miejsce zarówno książki tradycyjne jak i te w wersji
elektronicznej.
Na początku marca obchodzono Międzynarodowy Tydzień E-książki (ang. Read an E-Book
Week) ,został on zainicjowany w 2004 roku przez Ritę Toews, kanadyjską autorkę książek dla
dzieci. Święto ma na celu promocję i popularyzację e-czytania.
Przypatrzmy się zatem książce w tej wersji , która ma liczne zalety:
* E-książki są "lekkie" i nie zajmują miejsca na półkach - ważą tyle co urządzenie, na którym
je czytamy, czyli w przypadku czytników książek elektronicznych ok. 200-300 gramów.
* Czytniki ebooków mają nieduże rozmiary, co sprawia, że z łatwością mogą się zmieścić w
torebce a nawet w kieszeni ubrania.
* Na czytniku może być zapisanych nawet kilkadziesiąt tytułów, które bez problemu można
zabrać w podróż.
* Ebooki są dostępne w księgarniach internetowych 24 h/na dobę. W dowolnej chwili można
je kupić i od razu po zakupie zacząć czytać!
* Niektóre książki elektroniczne można pobrać legalnie za darmo np. w niektórych serwisach
i księgarniach internetowych.
* Ponieważ dopuszczalne jest tworzenie kopii na użytek własny, poza czytnikiem można
czytać ebooka na telefonie i komputerze.
* E-książki można "przeszukiwać". Dzięki wyszukiwarce można łatwo odnaleźć interesujący
fragment tekstu.
* Czytanie ebooków jest dyskretne, gdyż urządzenia nie pokazują innym co czytamy, co
może być istotne w przypadku krępujących tytułów.
* Czytniki e-książek mają wbudowane różne funkcjonalności, które znacząco wpływają na
komfort czytania (regulacja wielkości czcionki, regulowane podświetlenie, regulowana
temperatura barw) co może być szczególnie istotne dla osób słabowidzących lub mających
kłopoty ze wzrokiem.
A wady?:
* Nie pachną jak tradycyjne książki.
* Nie mają atrakcyjnej okładki i ilustracji.
* Nie wszystkie książki są dostępne w formie elektronicznej.
* Potrzebują zasilania. Jeśli wyczerpie się bateria, a nie ma możliwości naładowania
urządzenia, to możemy zapomnieć o czytaniu.
Dla osób, które już jakiś czas temu porzuciły tradycyjne książki na rzecz ebooków,
darmowe e-booki bez wychodzenia z domu!

Wybrane księgarnie internetowe:
Publio.pl
Księgarnia internetowa Publio.pl oferuje najlepsze ebooki, audiobooki, eprasę, darmowe
książki mobi kindle. Księgarnia oferuje także zbiór darmowych e-booków.
https://www.publio.pl https://www.publio.pl/e-booki,darmowe.html
Woblink.com
Woblink.com to jedna z największych platform sprzedających ebooki, audiobooki i książki
drukowane w Polsce. W swojej ofercie posiada tytuły największych polskich wydawców –
nowości, bestsellery, a także klasykę literatury. Oferuje także zbiór e-booków do pobrania
za darmo. https://woblink.com/ https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe
Virtualo.pl
Virtualo.pl to nowoczesna księgarnia internetowa specjalizująca się w sprzedaży książek
elektronicznych w formie ebooków i audiobooków. Oferuje pulę darmowych ebooków.
https://virtualo.pl/ https://virtualo.pl/ebooki/?price=1
Ebookpoint.pl
Księgarnia internetowa sprzedająca ebooki i audiobooki. Posiada również zasoby do pobrania
za darmo. https://ebookpoint.pl/ https://ebookpoint.pl/kategorie/darmowe
Wybrane wypożyczalnie e-booków:
IBUK Libra
IBUK Libra to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN z całodobowym
dostępem do publikacji z różnych dziedzin. Platforma udostępnia publikacje w wersji
elektronicznej oraz – dla zainteresowanych – inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN.
Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych,
naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze,
renomowane polskie oficyny. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także
zaawansowaną pracę z tekstem.
Wiele bibliotek publicznych udostępnia darmowe kody, uprawniające do korzystania ze
wszystkich zasobów platformy. Można sprawdzić na stronie swojej biblioteki, czy istnieje
taka możliwość. https://libra.ibuk.pl/
Legimi
To jedna z najbardziej popularnych wypożyczalni e-booków i audiobooków w Polsce.
Możemy z niej korzystać na czytniku e-booków, smartfonie, tablecie oraz komputerze. Po
wykupieniu jednego z abonamentów (limitowanego lub nielimitowanego) użytkownik
zyskuje dostęp do e-książek. Usługę można przetestować całkowicie za darmo przez 7 dni.
https://www.legimi.pl/

Empik Go
To usługa, która działa na podobnych zasadach co Legimi. Aplikacja Empik Go póki co jest
przeznaczona głównie dla smartfonów i tabletów. Jednak można z niej skorzystać również
na czytnikach Onyx Boox, które działają w oparciu o system Android. Z aplikacji można
skorzystać po wykupieniu abonamentu. Aplikacja oferuje możliwość bezpłatnego testowania
przez 7 dni. https://www.empik.com/go
Kupno czytników:
Sklep czytio.pl
Czytio.pl to sklep internetowy, który skupia swoją działalność na czytnikach książek
elektronicznych, jednej z najszybciej rozwijających się technologii ostatnich lat.
Prezentowane w ofercie sklepu modele czytników (PocketBook, Onyx Boox, Kindle)
spełniają wysokie standardy jakości, posiadają gwarancję oraz cieszą się uznaniem ekspertów
branżowych i dobrym stosunkiem jakości do ceny.
Po zakupie wybranych czytników sklep przesyła kod promocyjny na dostęp przez 60 dni
do serwisu Legimi w którym jest ponad 25 tysięcy ebooków i audiobooków bez limitu.
https://czytio.pl/

