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Abstract

Problems regarding selection e-books for academical medical libraries on the example od Medical Li-
brary of Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University. How users would like to receive what they 
really need? Possibilities of e-books publishers and users’ needs. Collection subscription versus subscrip-
tion of single titles. Differences between polish and foreign e-books databases. Access to full text. 

Streszczenie

Problemy związane z doborem e-książek dla akademickich bibliotek medycznych, na przykładzie Bi-
blioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W jaki sposób czytelnicy mogliby otrzymać to, czego naprawdę potrzebują? Możliwości rynku wydawni-
czego e-booków a wymagania użytkowników. Opłacalność zakupów pakietowych kontra kupowanie po-
jedynczych pozycji. Różnice pomiędzy korzystaniem z e-książek obcojęzycznych a polskich. Utrudnienia 
w dostępie do tekstu. 

E-booki. E-książki. Książki elektroniczne. Książki on-line. Małgorzata Góralska 
w artykule z 2003 roku „Książka on-line: próba objaśnienia zjawiska” proponowała 
używanie terminu „książki internetowe” jako zamiennik pojęcia „książki on-line”, jako 
że to ostatnie występuje  w kilku wersjach, np. jako „on line” i „online”, a oba określa-
ją rodzaj książek elektronicznych wyodrębniony ze względu na specyfikę dostępu za 
pośrednictwem sieci komputerowej. W tej sytuacji szerszym pojęciem książki elektro-
nicznej możnaby opisywać postać dokumentu cyfrowego, abstrahując od jego nośnika 
i dostępu do sieci, czyli „przekaz przetwarzany przy użyciu technologii komputerowej, 
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wyświetlany na ekranie monitora oraz upodobniony w węższym lub szerszym zakresie 
do tego, który jest charakterystyczny dla drukowanych publikacji”1.

Jakkolwiek by je nie nazywać, książki internetowe pojawiły się na rynku wydawni-
czym w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80., a w Polsce po raz pierwszy w roku 
1994 w formie anglojęzycznych encyklopedii multimedialnych. W 1998 r. wprowa-
dzono pierwsze specjalne czytniki e-książek umożliwiające odczyt załadowanych 
treści elektronicznych, tzw. „elektroniczne czytadła”, pierwszą e-księgarnię i pierw-
szą bibliotekę NetLibrary. Pierwszymi dziełami rozpowszechnionymi w sieci była Bi-
blia, Deklaracja Niepodległości i utwory Szekspira2. Początkowo nikt nie myślał, że 
e-książka może stać się produktem komercyjnym. Jako pierwszy zdecydował się na 
wydanie jednej ze swoich opowieści właśnie w tej formie król horroru Stephen King. 
Efekt przerósł wszelkie oczekiwania, bo historyjka „Riding the Bullet” sprzedała się 
w ponad 400 tysiącach egzemplarzy. Przez pierwsze 24 godziny. Spowodowało to prze-
ciążenie i wyłączenie serwerów sklepu gdzie była dostępna. Dzięki temu nazwisko wiel-
kiego pisarza pomogło rozpowszechnić nowe zjawisko, jakim był wówczas e-book3.

W przeciwieństwie do czasopism elektronicznych, które dosyć szybko przekonały 
do siebie czytelników bibliotek akademickich, niemalże wypierając z półek czasopi-
sma w wersji drukowanej (przynajmniej, jeśli chodzi o czasopisma zagraniczne, udo-
stępniane w pakietach bezpośrednio od wydawców lub pośrednio, w bazach łączących 
publikacje różnych wydawców), e-bookom zabrało to nieco więcej czasu. O ile Bi-
blioteka Medyczna Collegium Medicum w 2003 roku miała w prenumeracie bieżącej 
około 350 czasopism tradycyjnych i 20 tysięcy czasopism dostępnych on-line, obec-
nie te proporcje zostały silnie zaburzone i udostępniamy 400 czasopism drukowanych 
(w tym 22 obcojęzyczne), natomiast ponad  60 tysięcy czasopism on-line (co prawda, 
lista obejmuje również czasopisma udostępniane w tzw. wolnym dostępie, jednak gdy 
wyłączymy z listy open access, nadal pozostanie ponad 40 tysięcy czasopism w pre-
numeracie). 

Porównując, sięgając 10 lat wstecz w ofercie Biblioteki nie było ani jednej książki 
on-line, a pierwszym zwiastunem nowych czasów okazało się kilka pozycji z Medici-
nes Complete traktujących o interakcjach lekowych, zamówionych na rzecz Wydziału 
Farmaceutycznego w 2006 roku.  W sukurs przyszła im oferta Ovid-u, który w ramach 
prenumeraty Lippincott, Williams and Wilkins oraz LWW Archive dodał do kolekcji 
on-line 10 pozycji książkowych z różnych dziedzin medycznych. 

1 Małgorzata Góralska: Książka on-line: próba objaśnienia zjawiska. Biul. EBIB. 2003 nr 7 http://ebib.
oss.wroc.pl/2003/47/goralska.php, [dostęp 27 III 2007]

2 Marta Szloser : Zarys dziejów książki elektronicznej, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/zarys_
dziejow_ksiazki_elektronicznej_4222.html, [dostęp 28 VIII 2013]

3 Piotr Kowalczyk: Historia e-książki, czyli 40 lat minęło, http://www.passwordincorrect.
com/2011/02/21/historia-e-ksiazki-czyli-40-lat-minelo, [dostęp 28 VIII 2013]
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Wszelkie dostępy testowe, które w owym czasie udostępniała Biblioteka Medyczna 
CM UMK (m.in. e-booki Springera, Elseviera, Oxford University Press) nie cieszyły 
się zbyt wielką popularnością, a użytkownicy wciąż chętniej sięgali po książki druko-
wane. 

Potwierdzeniem nikłego zainteresowania książkami elektronicznymi w połowie 
pierwszego dziesięciolecia XXI wieku były badania rozwoju polskiego rynku płatnych 
książek internetowych oraz wykorzystania tej formy publikacji w bibliotekach w latach 
2003-2006 przeprowadzone przez Grzegorza Czapnika w ramach pracy doktorskiej 
„Książki internetowe w bibliotekach – dostęp płatny”. 

W badaniach wzięło udział 209 bibliotek, w większości uczelniane i naukowe in-
nego typu. Wśród nich zaledwie 14 zakupiło książki internetowe w omawianym okre-
sie (6,70% odpowiedzi), m.in. 11 bibliotek uczelni państwowych (w tym 9 bibliotek 
głównych i 2 wydziałowe), 2 biblioteki uczelni niepaństwowych oraz 1 biblioteka pe-
dagogiczna. Za najważniejsze czynniki, które zdecydowały o zakupie książek w for-
mie elektronicznej, biblioteki uznawały szczególną atrakcyjność oferty, np. dostęp 
do wielu tytułów w ramach jednej licencji, nieograniczoną w czasie dostępność za-
kupionej książki, chęć rozszerzenia oferty o nowe formy dokumentów, oszczędność 
miejsca w bibliotece, atrakcyjność książek elektronicznych jako nowinki technicznej, 
zgłaszane przez użytkowników potrzeby, trudności w zdobyciu wersji drukowanej przy 
równoczesnej dostępności wersji cyfrowej oraz niższą cenę w porównaniu do jej odpo-
wiednika drukowanego, co ładnie punktowało zalety e-książki jako takiej. 

Z kolei po stronie wad znalazły się: brak zainteresowania użytkowników formą 
elektroniczną, brak środków finansowych na zakup publikacji cyfrowych, jednoczesna 
dostępność drukowanego odpowiednika, zbyt wysokie ceny książek elektronicznych, 
zbyt mała lub nieinteresująca oferta dostępnych tytułów książek internetowych, brak 
informacji o książkach internetowych w katalogach wydawniczych i czasopismach fa-
chowych, a poza tym nieznajomość oferty książek elektronicznych, brak wytycznych 
dotyczących zasad gromadzenia dokumentów elektronicznych w bibliotece, brak moż-
liwości negocjowania cen i/lub warunków licencji z dostawcami, brak technicznych 
możliwości zakupu i wykorzystania książek internetowych, konieczność podjęcia do-
datkowych obowiązków przez personel biblioteki4.  

Podobnie było z całym rynkiem e-booków na polskim rynku wydawniczym i dys-
trybutorskim. O ile w Stanach wartość rynku e-booków wzrastała, począwszy od 2000 
r. na rok średnio o 80 proc. i w 2009 r. sprzedaż książek elektronicznych miała już 
9-procentowy udział w sprzedaży książek ogółem, a jej wartość wyniosła 313 mln 

4 Grzegorz Czapnik: Polski rynek książek internetowych i jego wykorzystanie w bibliotekach, Wro-
cławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, Wrocław, 4-6 lipca 2007
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dolarów, w Polsce w tym samym 2009 roku e-booki stanowiły ułamek procenta sprze-
dawanych książek, a wartość rynku wyniosła 11-12 milionów złotych5.

W Bibliotece Medycznej Collegium Medicum UMK pierwszym większym zbio-
rem e-booków stały się zakupione w ramach ogólnokrajowego dostępu akademickiego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pakiety książek elektronicznych 
Springera (około 3 tysięcy e-książek anglojęzycznych wydanych w roku 2005 oraz 
niemal 10.000 wydanych w latach 2009-2011, nie licząc 58 wydawnictw encyklope-
dycznych). Owa kolekcja e-książek zawierała rozmaite kategorie tematyczne, w tym: 
Computer Science, Engineering, Biomedical and Life Sciences, Medicine, Mathema-
tics and Statistics, Humanities, Social Sciences and Law, Physics and Astronomy, Bu-
siness and Economics, Earth and Environmental Science, Professional and Applied 
Computing, Chemistry and Materials Science, Behavioral Science, Architecture and 
Design, a zatem nie była ściśle przeznaczona dla przyszłych medyków i farmaceutów, 
lecz zaglądano do niej coraz chętniej, co skłoniło Bibliotekę do zastanowienia się nad 
możliwością zakupienia bardziej wyspecjalizowanego pakietu e-booków.

Wybór padł na E-brary, czyli wielodziedzinową kolekcję książek elektronicznych 
kilkuset wydawców z całego świata obejmującą ponad 50.000 tytułów, w tym około 
7.000 poświęconych szeroko pojętej biomedycynie (Life Sciences, Medicine, Nursing 
and Allied Health i Physical Science). Czym kierowaliśmy się przy wyborze kolek-
cji? Wzięliśmy pod uwagę, że E-brary współpracuje z ponad 350 wydawcami (m. in. 
AMACOM, Cambridge University Press, Emerald Group, John Wiley & Sons, Kogan 
Page, The McGraw-Hill Companies, MIT Press, National Academies Press, Palgrave 
MacMillan, World Bank i wiele innych) wydającymi książki nie tylko w języku an-
gielskim, ale również hiszpańskim, niemieckim, francuskim, korzysta z nowoczesnej 
technologii, dzięki której statyczne pliki PDF zamieniają się w dynamiczną bazę do-
kumentów, z możliwościami przeszukiwania i linkowania, umożliwia archiwizowanie 
oraz udostępniane własnych treści elektronicznych, tj. rozpraw i dysertacji, raportów, 
manuskryptów oraz innych dokumentów w formacie PDF, książki mogą być czytane 
on-line lub off-line dzięki opcji ściągania rozdziałów lub całych książek. Rozbudowa-
ne menu InfoTools pozwala na szybki dostęp do zewnętrznych zasobów z poziomu za-
znaczonego tekstu w dokumencie, np. słowniki, mapy, wyszukiwarki i in., a w dodatku 
kolekcja oferuje użytkownikom specjalne aplikacje dla urządzeń mobilnych (iOS, An-
droid), dzięki którym można przeszukiwać, czytać, ściągać na własny nośnik, a nawet 
czytać własne dokumenty. Nie do pogardzenia był również fakt, że książki E-brary 
są indeksowane w bazach dostępnych w ramach konsorcjum ProQuest, dzięki czemu 
można było je wyszukiwać w tychże bazach.

5 Karolina Pawlaczyk: Książka elektroniczna - przyszłość czy codzienność? Warszawskie Targi Książ-
ki, konferencja poświęcona tematyce rozwijającego się coraz szybciej rynku publikacji elektronicznych 
i e-książek, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/850, [dostęp 28 VIII 2013]

http://search.proquest.com/
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E-brary okazało się strzałem w dziesiątkę – statystyki wykorzystania kolekcji rosły 
przez kolejne trzy lata, podobnie jak zadowolenie czytelników. Platforma była wypo-
sażona w zaawansowane narzędzia ułatwiające korzystanie z książek, jak dodawanie 
indywidualnych notatek i zaznaczeń w tekście, wstawianie zakładek, organizowanie 
książek w osobiste kolekcje użytkownika (book shelf), natomiast zaprojektowany 
przez E-brary czytnik książek posiadał wbudowane menu (Info Tools), dzięki któremu 
każde słowo w tekście może zostać następnie wyszukane w internetowych słownikach, 
encyklopediach, wyszukiwarkach i innych zasobach (także zdefiniowanych na życze-
nie użytkownika). Nie do pogardzenia był fakt, że E-brary zezwalało na jednorazowe 
wydrukowanie lub kopiowanie do 40 stron tekstu (w ramach jednej sesji). I tak w roku 
2009 zanotowano 793 sesje, przejrzano 646 unikatowych dokumentów i 13.404 strony, 
skopiowano 203 strony, a wydrukowano 3.136 stron), w 2010 użytkownicy przejrzeli 
4.812 stron, skopiowali 69 stron i wydrukowali tychże stron – 691, natomiast w roku 
2011 odnotowano 3.074 przejrzane strony, 45 skopiowanych stron oraz 3.248 stron 
wydrukowanych. 

Mimo zadowolenia z wyboru E-brary, trochę wbrew swojej woli w 2012 roku zo-
staliśmy przekonani do rezygnacji z jednej platformy na rzecz partycypacji w prenu-
meracie kolekcji e-booków Ebsco. Będąc częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu łatwiej nam partycypować w większych zakupach Biblioteki Uniwersytec-
kiej, aniżeli dokonać zakupu nowej kolekcji na własną rękę. Należąca do EBSCO Pu-
blishing (EBSCO) obszerna kolekcja ponad 100 tysięcy książek elektronicznych i ksią-
żek audio (dawniej NetLibrary)  jest zintegrowana z platformą EBSCOhost. Książki 
elektroniczne i książki audio na platformie EBSCOhost zawierają, obok tych samych  
opcji co w przypadku baz danych, również dodatkowe funkcje i możliwości specjalnie 
stworzone do korzystania z książek elektronicznych i audio. Użytkownicy mogą wy-
brać kolekcje książek z ekranu wyboru baz, prowadzić wyszukiwania w połączonych 
zbiorach książek elektronicznych, książek audio i baz danych, a otrzymane rezultaty 
są wyświetlane na jednej liście, co eliminuje wielość różnych platform wyszukiwania 
dla poszczególnych zbiorów. EBSCOhost umożliwia dostęp do publikacji naukowych 
wiodących światowych wydawnictw  jak: Taylor & Francis Group, Brill Academic 
Publishers, IOS Press, John Wiley & Sons, Inc., M.E. Sharpe, Inc., Maney Publishing, 
University of Toronto Press, SAGE Publications, Inc., ABC-CLIO, AudioGO i wiele 
innych. Stale powiększająca się lista wydawców umożliwia dostęp do książek opubli-
kowanych w ponad 30 językach. Jak na razie statystyki wykorzystania kolekcji Ebsco 
nie były zbyt imponujące, ale mogło się to wiązać z dostępem jedynie poprzez IP sieci 
uczelnianej. 

Jaskółką na polskim rynku udostępniania akademickich książek on-line stała się 
czytelnia ibuk.pl. Serwis ibuk.pl to polskie książki on-line (przede wszystkim wydaw-
nictwa PWN i PZWL). Uniwersytet Mikołaja Kopernika obecnie udostępnia około 700 

http://www.ebscohost.com/ebooks
http://www.ebscohost.com/ebooks
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książek (w tym ponad 300 z ogólnie pojętej medycyny). Książkę znajduje się przy 
pomocy wyszukiwarki, wprowadzając odpowiednie filtry, a następnie klikając w ikonę 
książki (czytaj). Aby skorzystać ze wszystkich możliwości portalu, należy utworzyć 
swoje osobiste konto myIbuk, dzięki czemu można korzystać z zaawansowanych funk-
cji pracy z książką: wyszukiwanie wewnątrztekstowe, dodawanie zakładek, zaznacza-
nie fragmentów tekstu, wprowadzanie własnych notatek, tagowanie fragmentów, czy 
eksport notatek. 

Niestety, w przeciwieństwie do serwisów obcojęzycznych polskie e-booki na plat-
formie ibuk.pl nie umożliwiają użytkownikom instytucjonalnym możliwości kopiowa-
nia czy drukowania choćby fragmentu tekstu, przez dłuższy czas były zabezpieczane 
watermarkiem transakcyjnym, czyli znakiem wodnym wpisanym w środek publikacji.

W Collegium Medicum, ze względu na działający od trzech lat English Division, 
zdecydowano się ponadto na zakup trójwymiarowego atlasu anatomicznego Primal 
Picture, który prócz wyśmienitych grafik oferuje także zdjęcia z sekcji, animacje, czy 
krótkie filmiki. W 2011 roku zanotowano ponad 300 sesji związanych z owym atla-
sem, który jest dostępny wyłącznie w ramach IP komputerów podłączonych do serwera 
uczelni.

Jak zdecydować się na wybór odpowiednich pakietów lub pojedynczych tytułów 
książek elektronicznych?

Iwona Sójkowska i Filip Podgórski, opisując kryteria oceny elektronicznych źró-
deł informacji na podstawie Biblioteki Politechniki Łódzkiej wymieniają cały pakiet 
kryteriów, na który składają się: ciągłość zasobu, zakres tematyczny, zasięg czasowy, 
zainteresowanie użytkowników, potrzeby użytkowników, formy dostępu, język, zasa-
dy udostępniania, komfort użytkownika, warunki archiwizacji, prestiż i marka źródła 
oraz wydawcy, wreszcie cena. Po przeanalizowaniu poszczególnych kryteriów autorzy 
konstatują: Umownie przyjmuje się, iż ciągłość zbiorów, cena oraz statystyki wykorzy-
stania źródeł posiadanych jak i testowanych są czynnikami priorytetowymi i powinny 
mieć największy wpływ na wybór6.

Jaka jest różnica pomiędzy zakupem książek zagranicznych w druku a w wersji on-
line, abstrahując od faktu, że najczęściej zamawia się całe pakiety e-booków zamiast 
dokonywać wyboru pojedynczych tytułów? Otóż decyzji o zakupie drukowanej książki 
zagranicznej najczęściej towarzyszy uczucie pewności, że wydaje się pieniądze roz-
sądnie i celowo. Pożądane książki zagraniczne wybierane są systematycznie z bogatej 
światowej oferty wydawniczej, przez zainteresowanych konsultantów i bibliotekarzy. 
Także na wystawy książek drukowanych dobierane są pozycje przygotowane przez bi-

6 Iwona Sójkowska, Filip Podgórski : Kryteria oceny elektronicznych źródeł informacji w kontek-
ście ich zakupu. Artykuł niepublikowany, wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
Zarządzanie Informacją w Nauce, Katowice 23-24 XI 2006 r.
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bliotekę z wielomiesięcznym wyprzedzeniem zgodnie z listami tematycznymi oraz kon-
kretnymi tytułami zaproponowanymi przez użytkowników7. 

Tymczasem przy doborze e-booków trudno jest wybrać poszczególne tytuły, prze-
znaczyć więcej czasu na ich przetestowanie, jak i szkolenie potencjalnych użytkow-
ników i przyjmowanie do wiadomości ich opinii. Możliwości szczegółowego przeszu-
kiwania zawartości kolekcji w dowolnym czasie, za pomocą ogólnie dostępnych stron 
internetowych, na których prezentowane są oferowane serwisy, są mocno ograniczo-
ne8. Dostępy testowe do pakietów książek elektronicznych trwają zazwyczaj około 
miesiąca, a zatem trzy podstawowe kryteria wyboru, czyli ciągłość zasobu, zakres te-
matyczny i zasięg czasowy podlegają ocenie jednocześnie, a zatem nieco pośpiesznie, 
co w obliczu rozległej i różnorodnej oferty niesie ze sobą niewygodę i problemy z wy-
borem. Dlaczego nie można w trybie ciągłym oceniać zawartości kolekcji na poziomie 
poszczególnych tytułów? Dochodzimy w tym miejscu do wyeksponowania najsłabszej - 
wygodnej dla sprzedawcy i uciążliwej dla bibliotek - cechy właściwej większości ofert. 
Jest nią „pakietowość”, czyli sprzedaż wiązana tytułów bardzo potrzebnych ze zbędny-
mi w jednym module dziedzinowym, jako jednostce handlowej, wspólnie wycenionej 9.

Aby jak najlepiej wykorzystać okres testowy i pomóc sobie w podjęciu właściwej 
decyzji o zakupie książek elektronicznych, należy skutecznie poinformować o nim jak 
największą grupę zainteresowanych użytkowników, nie tylko poprzez umieszczenie 
informacji o dostępie testowym na stronie Biblioteki, np. w Aktualnościach, czy na 
kanale RSS, powiadomienie mailem wszystkich kierowników katedr, klinik i zakładów 
o możliwościach oferowanych przez nowy pakiet, lecz także poprzez zorganizowanie 
dla zainteresowanych użytkowników prezentacji testowanego serwisu (najlepiej przez 
przedstawiciela firmy tworzącej lub zajmującej się dystrybucją produktu, który będzie 
w stanie odpowiedzieć na większość pytań), czy przedstawienie e-booków na zajęciach 
ze studentami, zarówno na V roku studiów, jak i na studiach doktoranckich. Można 
również pokusić się o prezentowanie nowych serwisów na łamach pism uczelnianych, 
w uczelnianych portalach społecznościowych, czy w poczcie wewnętrznej.

Powiększaniu się oferty e-książek towarzyszy większy wybór modeli ich licencjo-
nowania. Jeszcze kilka lat temu rozróżniano co najwyżej dwa podstawowe modele 
sprzedaży e-booków dla bibliotek -  „model książki drukowanej (ang. print model), 
w którym tytuł wykorzystywany przez jednego użytkownika jest równocześnie niedo-
stępny dla innych czytelników, a biblioteka, chcąc umożliwić dostęp kolejnym czytelni-
kom, musi zakupić następne „egzemplarze” książki oraz model subskrypcji baz danych 
(ang. database subscription model) charakteryzujący się możliwością współbieżnego 

7 Danuta Dudziak, Urszula Anna Wojtasik: Czy łatwo kupić zagraniczną książkę elektroniczną? Biu-
letyn EBIB nr 3/2007 (84), http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dudziak_wojtasik, [dostęp 28 VIII 2013]

8 Iwona Sójkowska, Filip Podgórski : Tamże
9 Iwona Sójkowska, Filip Podgórski , Tamże



349Forum Bibl. Med. 2013 R. 6 nr 2 (12)

wykorzystywania publikacji przez nieograniczoną liczbę uprawnionych użytkowników 
w okresie trwania subskrypcji. (omówione przez Scotta Rice’a w artykule „Against the 
Grain” podczas omawiania warunków zawartych w umowach licencyjnych)10.

To z czasem uległo zmianie i obecnie rozróżniamy wiele wariantów licencjono-
wania e-książek, z których każdy narzuca pewne ograniczenia w pełnym korzystaniu 
z tekstu, np. ograniczając możliwość kopiowania czy drukowania dokumentów. Inne 
ograniczenia wiążą się m.in.: z liczbą kupowanych tytułów (bywa, że dostawcy wy-
znaczają minimalną liczbę zakupionych tytułów, a czasami minimalną kwotę zakupu, 
czego  przykładem pozostaje MyiLibrary z minimum 20 tytułami w pakiecie), okre-
sem, na który nabywa się tytuły (subskrypcja obejmuje najczęściej rok, jak np. w przy-
padku ProQuest czy Source OECD, ale także po dokonaniu zakupu pakiet e-ksiażek 
może przejść na własność Biblioteki, jak np. e-booki Springera) lokalizacją zakupio-
nych tytułów (można wykupić dostęp na serwerze wydawcy/dystrybutora lub pobierać 
dokumenty i przechowywać je na serwerze bibliotecznym – np. kolekcje ProQuesta 
kontra e-booki Cambridge University Press), grupami użytkowników i/lub miejscem 
użytkowania (ogranicza się korzystanie z pakietu tylko dla pracowników i/lub studen-
tów uczelni, bądź wykupuje dostęp dla określonego zasobu IP komputerów sieci uczel-
nianej lub np. tylko dla biblioteki). 

Najczęstszej na rynku subskrypcji pakietowej przybywa konkurencja - nowe mo-
dele zakupu książek, które przewidują krótkoterminowe wypożyczanie e-booków, jak 
i wykorzystanie systemu zamawiania PDA (ang. patron driven acquisition), pozwalają-
cy wybrać daną książkę z kolekcji samemu użytkownikowi. W pierwszym przypadku 
biblioteka, zapłaciwszy pewien procent ceny zakupu e-booka w wersji dla jednego 
użytkownika będzie mogła wypożyczyć go na określony okres, najczęściej do mie-
siąca. Drugi model – zamawianie książek PDA, wydaje się najwłaściwszy, jako że 
pozwala na zakup pojedynczych e-książek wybranych osobiście przez bibliotekarzy na 
podstawie obserwacji własnych (lub kwerend czytelniczych) lub przez samych użyt-
kowników. System PDA umożliwia bibliotekom tworzenie kolekcji z gwarancją jej do-
brego wykorzystania przez użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad 
kierunkiem jej rozwoju i efektywnym zarządzaniem własnym budżetem. Korzystając 
z tego modelu zakupu biblioteki mogą przygotować listę książek według własnych kry-
teriów doboru a następnie udostępnić ją użytkownikom, którzy mogą zapoznać się z da-
nymi bibliograficznymi każdej pozycji. Następnie użytkownicy mogą oglądać zawartość 
pełnotekstową książek i zdecydować, które z nich zostaną zakupione. W ten sposób 
biblioteki zakupią tylko te pozycje, które zainteresowały czytelników11. Jeśli potencjalny 

10 Grzegorz Czapnik, Tamże
11 Barbara Chmielewska: Zagraniczne książki elektroniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w War-

szawie – dostępne modele sprzedaży i doświadczenia pracowników Biblioteki. W: Z problemów bibliotek 
naukowych Wrocławia. III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław 2011 s. 251-260
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użytkownik przegląda e-booka dłużej niż 10 minut, przegląda ponad 10 stron, drukuje, 
przesyła pocztą elektroniczną, kopiuje bądź wkleja fragmenty tekstu, czy pobiera całą 
książkę to znak, że jest nią zainteresowany.

Podsumowując, jeśli chodzi o zamawianie e-booków dla bibliotek w tej chwili 
istnieją dwa podstawowe modele: prenumerata całych pakietów książek on-line lub 
zakup wybranych, pojedynczych tytułów, przy czym ten drugi pozwala na tworzenie 
pakietu z większą gwarancją efektywnego wykorzystania. Pamiętajmy, że zakup ksią-
żek elektronicznych stawia także przed biblioteką pytanie o to, w jaki sposób produkty 
elektroniczne stają się własnością biblioteki i pod jakimi warunkami, ale to temat na 
osobną dyskusję.

Tak czy inaczej biblioteki akademickie zwiększają swój zasób e-booków, prenu-
merują czy zakupują coraz więcej pakietów i pojedynczych tytułów. Proces ów przy-
pomina przechodzenie z czasopism drukowanych na ich wersję on-line, lecz trwa 
wolniej i mimo wszystko trudno sobie wyobrazić całkowite przeobrażenie kolekcji 
książkowych w kolekcję elektroniczną. I chociaż zalety książek internetowych wydają 
sie niezaprzeczalne – nie zajmują półek na regałach, nie trzeba ich przenosić z miejsca 
na miejsce, są dostępne symultanicznie i charakteryzują się multimedialnością i hiper-
tekstowością, niektórzy wciąż uważają zwrot „książki cyfrowe” za oksymoron, nie tyl-
ko z uwagi na sam wygląd, czy dotyk prawdziwych książek, ale przede wszystkim ze 
względu na ich… zapach12. Jak mawiał jeden z owych sceptyków, nieżyjący już pisarz 
s-f Ray Bradbury „Jeśli książka jest nowa - pachnie bardzo ładnie. Jeśli natomiast jest 
stara to pachnie… jeszcze ładniej.”
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