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wstęp

Celem pracy jest analiza, prowadzona metodą bibliologiczno-funkcjo-
nalną, sieci relacji, w jakich pozostaje książka wraz z upowszechnieniem 
się jej elektronicznej formy wydawniczej, a następnie ustalenie, czy wpływa 
to nie tylko na zmianę lekturowych przyzwyczajeń, ale też sposobu rozu-
mienia tego, czym jest książka. Za materiał do badań posłużyły głównie 
dane na temat globalnego i krajowego rynku wydawniczego pochodzące 
z opracowań naukowych i branżowych (raportów, statystyk). 

Niniejszy artykuł stanowi propozycję postrzegania książki we wzajemnych 
związkach jej elementów i współtworzących podmiotów oraz warunkujących 
jej rozwój okoliczności. Ta relacyjna koncepcja książki, wywodzi się z dotych-
czasowych rozpoznań księgoznawczych i literaturoznawczych. Książka jest 
w nich efektem pracy wielu osób zaangażowanych w proces wydawniczy, 
obiektem wymiany rynkowej, produktem przemysłu kulturowego, wreszcie 
jako obiekt złożony z wielu elementów, splotu sensów i intertekstualnych 
odniesień „znajduje się w dynamicznych związkach w różnych kanałach łącz-
ności i zrozumienia” (Migoń, 1984, s. 117). Za punkt docelowy prowadzonych 
przeze mnie badań przyjmuję uchwycenie (nowych) znaczeń, jakich nabiera 
książka w toku cyfrowej lektury i nowomedialnym kontekście, który modyfi-
kuje sieć relacji, czyniąc z książki nową przestrzeń komunikacyjną.

Historia e-booków 

Niniejszy tekst dla większej przejrzystości wywodu wymaga zarysowa-
nia historycznego tła procesu zmian na rynku wydawniczym związanych 
z wprowadzeniem do obrotu książki elektronicznej. 

1 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
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Idea e-booka narodziła się już w latach 20. XX w. i szybko została urze-
czywistniona, choć pod postacią jedynie w niewielkim stopniu przypomina-
jącą tę współczesną. Prototyp pierwszego czytnika zaprojektował admirał 
amerykańskiej marynarki wojennej – Bradley Fiske. Jego „maszyna” wypo-
sażona była w soczewkę powiększającą, która pozwalała na odczytanie 
zminiaturyzowanego wydruku (fotokopii książki lub gazety) przesuwanego 
za pomocą korbki po aluminiowej ramie (Śmit, 2017). Wynalazek, który 
mógł zrewolucjonizować rynek dystrybucji książek oraz prasy, stanowczo 
wyprzedził jednak swoją epokę i pod wpływem nacisków wydawniczego 
lobby nie wszedł do powszechnego obiegu. Mimo to sama koncepcja książki 
czytanej na urządzeniu i w ten sposób zmniejszającej lub wręcz eliminują-
cej potrzebę zużycia papieru przetrwała. W latach 30. Bob Brown w mani-
feście „The Readies” opisał ją jako „wizualizującą” książkę, niedrukowaną 
na papierze i dzięki temu nie tylko oszczędną, ale też wielce użyteczną 
za sprawą regulowanej wielkości czcionek (Elektroniczne książki i czytniki, 
2017). Stworzenie światowego archiwum dokumentów, którego nośnikiem 
miałaby być mikrofotografia, propagował w 1937 r. pisarz, autor Wojny 
światów – Herbert George Wells.

Druga po admirale Fiske’u, ideę „wizualizującej książki” uobecniła 
w 1949 r. hiszpańska nauczycielka Ángela Ruiz Robles, konstruując 
maszynę napędzaną sprężonym powietrzem, znaną pod nazwą Enciclope-
dia Mecánica (Banach, 2017). Podobnie jak maszyna Fiske’a nie trafiła ona 
jednak do masowej produkcji, choć nie z uwagi na naciski wydawniczego 
lobby, a niefunkcjonalność swojej postaci. Enciclopedia powstała z myślą 
o uczniach jako alternatywa dla ciężkich książek, które musieli nosić 
w swoich tornistrach. Forma metalowej skrzyneczki nie zapewniała jednak 
tej funkcjonalności, a konieczność każdorazowego nawijania folii z tekstem 
i obrazem na szpule okazała się zbyt kłopotliwa. 

Wyższą użyteczność zapewnić mogły jedynie takie urządzenia, które 
byłyby lekkie i nie wymagały mechanicznej obsługi, a co najwyżej sterowa-
nia, a więc zminiaturyzowane sprzęty wyposażone w elektroniczne systemy 
nawigacji. W latach 60. projektowali je naukowcy ze Stanford Research 
Institute (projekt NLS) i Uniwersytetu Browna (Hypertext Editing System 
wraz z File Retrieval and Editing System, w skrócie FRESS). Pracami nad 
FRESS kierował późniejszy twórca terminu electronic publication – Andries 
van Dam. Pierwszy e-czytnik powstał w latach 70. – był to Dynabook 
zaprojektowany przez Alana Kaya – zaś pierwszą elektroniczną publikacją 
została Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, zdigitalizowana 
w 1971 r. przez Michaela Harta, założyciela Projektu Gutenberg.

Potrzeba było jednak upływu dekady, aby powstały pierwsze komercyjne 
e-książki, takie jak np. słownik wydawnictwa Random House, a powieści, 
jak hipertekstowa afternoon, a story Michaela Joyce’a, zaczęły ukazywać się 
dopiero w latach 90. Działała już wówczas na rynku firma Voyager Com-
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pany, wkrótce pojawiła się też Digital Book Inc. – obie sprzedające elektro-
niczne treści, w tym książki, na nośnikach w postaci dyskietek oraz płyt 
CD. Pod koniec lat 90. Joseph Jacobson dopracował prototyp e-papieru 
Nicholasa Sheridona. Kolejne lata to etapy upowszechniania się nowej tech-
nologii, także wśród autorów i wydawców (Stephen King, Random House, 
Harper Collins), powstawania kolejnych urządzeń (Rocket Ebook, Softbook, 
Sony LIBRIé, Kindle, iPhone), standardów formatów (Open eBook, EPUB), 
a także firm i dystrybutorów (np. księgarni eReader.com, BooksonBoard) 
zainteresowanych obrotem zdigitalizowanymi treściami oraz platform ich 
udostępniania (Europeana) (Sopyło, 2008, s. 28-41). Dopiero jednak dyna-
miczny rozwój technologiczny końca XX i początku XXI w. umożliwił „sze-
rokopasmowy” dostęp do elektronicznych zasobów różnego rodzaju. 

Rozmiary produkcji wydawniczej 

Wpływ selfpublishingu
„Widzimy, że książek jest dużo, a słyszymy też, że w dzisiejszych cza-

sach pisać każdy może” – zanotowała Virginia Woolf w eseju Godziny 
w bibliotece (Woolf, 2015, s. 47-54). Spostrzeżenia autorki, mimo upływu 
niemal 70 lat, wydają się dziś jeszcze bardziej aktualne niż kiedyś. Rosną-
cej produkcji wydawniczej, określanej za pomocą liczby tytułów, nie sposób 
już kontrolować, choćby z uwagi na często nieewidencjonowaną, a coraz 
wyraźniejszą aktywność self- oraz indiepublisherów, wydających e-booki 
bez numeru ISBN2 oraz wielość kanałów dystrybucji i wydawniczych for-
matów (International Publisher Association [IPA], 2016, s. 15). W Stanach 
Zjednoczonych ewidencjonowaną za pomocą numeru ISBN produkcję 
książek tradycyjnych i elektronicznych, także autorstwa selfpublisherów, 
podaje w Books in Print właściciel bazy – firma Bowker. Dane potwierdzają 
ogólny wzrost liczby samopublikowanych tytułów w latach 2010-2015: 
w druku o 402,53%; w postaci elektronicznej o 295,12%. W 2015 r. na 
727 125 zidentyfikowane numery ISBN (573 965 dla książek drukowanych, 
153 160 dla e-booków) przypadło 625 327 tytułów (Bowker, 2016). Self-
publisherzy publikowali najczęściej za pośrednictwem platform dystrybu-
cyjnych takich jak Smashwords, Lulu czy CreateSpace. Sprzedaż książek 
autorstwa selfpublisherów w odniesieniu do wszystkich nabytych w 2015-
2016 e-booków stanowiła w USA od 12% do 30%, a w Wielkiej Brytanii 22% 
(Wischenbart, 2016, s. 9).

Zbiorcze dane z serwisu Author Earnings na temat udziału sprzedaży 
egzemplarzowej samopublikowanych e-booków w 2017 r. w podziale na 

2 W USA w 2016 r. w zależności od kanału dystrybucji: Amazon, iBooks, Kobo, Nook od 
15 do 25% przychodów ze sprzedaży pochodziło z książek bez ISBN (zob.: Author Earnings, 
2017a). Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii ISBN jest 
płatny. 
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wydawców prezentuje raport E-books in the U.S. Podział na wiele kategorii 
wydawców self- oraz indie- jest jednak bardzo nieprzejrzysty. Nie wiadomo, 
co było podstawą do wyodrębnienia poszczególnych typów. Mimo dużego 
rozdrobnienia dostrzegalna jest przewaga zsumowanych udziałów indiepu-
blisherów nad tradycyjnymi, największymi wydawcami – tzw. Big Five, tj. 
Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Simon&Schuster, Mac-
millan (25,6%), jak i dystrybutorami takimi jak Amazon, którzy prowadzą 
działalność wydawniczą (Amazon Publishing 9,8%). Na samodzielne ini-
cjatywy przypadło, po zsumowaniu udziałów, niemal 50%3 (E-books in the 
U.S., 2018).

Tradycyjna produkcja wydawnicza (print i „screen”)
Dane z polskiego rynku książki, gromadzone przez Bibliotekę Narodową, 

a publikowane w „Ruchu Wydawniczym w Liczbach” (RWL) oraz „Przewod-
niku Bibliograficznym”, potwierdzają, że na przestrzeni trzech ostatnich 
lat liczba wydawanych tytułów książek wzrosła o 10% (do 36 260 tytułów 
w 2017 r.) (Ruch Wydawniczy w Liczbach [RWL], 2018, s. 5). Wzrasta też 
nieznacznie udział książek wydawanych przez selfpublisherów, zwłaszcza 
w kategoriach takich jak: poezja i literatura romansowo-obyczajowa oraz 
proza dokumentalna (RWL, 2015; 2016; 2017; 2018). 

Z raportu International Publishers Association (IPA) wynika, że liczba 
nowych tytułów wzrosła w 2015 r. w: Chinach (o 4,91% do 4700000), Fran-
cji (o 8,6% do 106760), Niemczech (o 2,72% do 89506, po dużym spadku 
z 2014). Spadki nastąpiły zaś w Wielkiej Brytanii (o 21,48% do 173 000) 
oraz Hiszpanii (o 6,72%, do 73 233) (IPA, 2016: 16), a w 2016 r. także 
w Niemczech (do 85 486) (Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 
2016). W ujęciu globalnym tendencje są jednak wzrostowe, także w Euro-
pie, na terenie której, według Federation of European Publishers (FEP), 
wydano łącznie w 2015 r.: 575 000 nowych tytułów (Federation of Euro-
pean Publishers [FEP], 2017), a w 2017 r. 610 000 (FEP, 2018)4. Jednocze-
śnie spadają nakłady5 oraz czytelnictwo – Polsce od 2008 r. do poziomu ok. 

3 Zsumowano następujące kategorie wydawców: indie (no-listed publisher) – 18,9%, indie 
(self-published imprint) – 17%, uncategorized (single author) – 4,5%, uncategorized (few au-
thor) – 3,4%, indie (author collective) – 2,2%, uncategorized (many author) – 2%, single-author 
mega-imprint – 0,6%, co łącznie daje 48,6% w U.S. (E-books in the U.S., 2018).

4 Szacunki na podstawie danych zebranych z różnych źródeł, niekiedy uznających za nowe 
tytuły także kolejne edycje. 

5 Jak informuje Biblioteka Narodowa, w związku z szybkim „tempem zachodzących obecnie 
na rynku książki zmian (nowoczesne techniki druku – przyp. K.A.), za którymi nie nadążają 
przepisy prawne, regulujące zasady zbierania danych przez narodową książnicę”, instytucja 
zmuszona jest zrezygnować z dodawania informacji o nakładach (te, jak wykazywano w ostat-
nich latach, ciągle spadają). Podobną decyzję podjęła m.in. Bibliothèque National de France 
(RWL, 2013, s. 5).
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lub poniżej 40%6 – tak, że mówi się, iż kultura słowa pisanego na naszych 
oczach ustępuje kulturze obrazu, upowszechnianej przez nowe, cyfrowe 
media (Koryś, Kopeć, Zasacka, Chymkowski, 2016, s. 4, 17-20; 2017, s. 8; 
Zygierewicz, 2015b, s. 4; RWL, 2016, s. 6). Tymczasem to one właśnie, czy 
też, mówiąc dokładniej, niedający się już zahamować wydawniczemu lobby 
(jak w przypadku maszyny Fiske’a) technologiczny rozwój, daje globalnemu 
rynkowi publikacji impuls do dalszego działania, zapobiegając jego wyklu-
czeniu w sektorze kreatywnym, w którym inne branże medialnej rozrywki, 
jak gry wideo, wydają się skupiać większe zainteresowanie współczesnego 
konsumenta treści. 

Za sprawą wynalazku e-papieru, upowszechnienia elektronicznej formy 
książki, większej dostępności cenowej alternatywnych dla komputerów urzą-
dzeń mobilnych w postaci smartfonów, tabletów oraz czytników, a także poja-
wienia się możliwości publikowania z ominięciem tradycyjnych wydawców, 
odgrywających do niedawna rolę gatekeepera, obecnie zaś raczej „kuratora 
treści”, rynek wydawniczy dostosowuje się do rosnących wymagań odbior-
ców, ich przyzwyczajeń i otoczenia konkurencyjnego. Po okresie rozdrobnie-
nia, wynikającego z szybkiego przyrostu samodzielnych inicjatyw wydawni-
czych, z wolna następuje jednak ich koncentracja wokół wielofunkcyjnych 
podmiotów w rodzaju Amazona i wiodących platform selfpublishingowych. 

Według szacunków firmy audytowej PricewaterhouseCoopers (PwC) 
w 2017 r. przychody ze sprzedaży książki elektronicznej miały wzrosnąć 
z 11 w 2014 r. do 17 mld USD, a według firmy Kobo z 14,5 do 22 mld USD. 
Forrester oceniał natomiast, że w 2017 r. tylko w samej Europie sprzedaż 
e-booków przyniesie 19 mld USD i obejmie – jak podaje Global eBook Report 
– 22% rynku, w Stanach Zjednoczonych sięgając nawet 40% (Zygierewicz, 
2015a, s. 1). Analitycy spodziewają się w najbliższych latach ustabilizo-
wania poziomu sprzedaży e-booków. Ich udział tylko w segmencie trade 
(fiction, non-fiction) w USA wynosi nieco powyżej 20%. Sprzedaż książek 
elektronicznych w segmentach: trade, educational oraz science, technical, 
medical – STM, z uwzględnieniem tytułów selfpublisherów, szacowana jest 
natomiast na 42% w USA i 34% w UK (Earnings, 2017b). 

Zmiana czytelniczych przyzwyczajeń?

Czytelnicze nawyki powoli zmienia większa dostępność urządzeń do 
czytania. W USA – rynku, na którym zmiany w dywersyfikacji oferty i stop-
niu jej ucyfrowienia zachodziły już od lat 90. (w segmencie STM) i nadal 
pozostaje on w awangardzie do rynków pozostałych krajów – książki 

6 W 2015 r. co najmniej jedną książkę rocznie przeczytało zaledwie 37% Polaków (spadek 
o 4% w stosunku do roku 2014); 7 książek i więcej 8% (spadek o 3% w stosunku do roku 
2014). Spadki poziomu czytelnictwa obserwuje się również we Francji, Niemczech, Stanach 
Zjednoczonych (Zygierewicz, 2015b, s. 4; zob. Koryś i in., 2016, s. 17-18).
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elektroniczne najczęściej czyta się na tabletach (61%), czytnikach (54%) 
i smartfonach (40%). 22% amerykańskich użytkowników czyta codziennie, 
18% kilka razy tygodniowo, a 11% kilka razy w miesiącu. 31% nie jest jesz-
cze zainteresowana tą formą wydawniczą. Czytają głównie osoby w prze-
dziale wiekowym 18-29 lat (34%) i 30-49 lat (31%), a więc młode i w wieku 
średnim. Na lekturze spędzają najczęściej od dwóch do pięciu godzin tygo-
dniowo (27%) (stan na 2017 r. za: E-books in the U.S., 2018).

Zainteresowanie nową formą wydawniczą książek to także konsekwen-
cja rozwoju usług sieciowych zmieniających nasze zwyczaje zakupowe. 
Dodatkowym atutem książki elektronicznej, wynikającym tak z jej postaci, 
jak sposobu nabywania, jest możliwość natychmiastowej lektury, choć na 
temat jej komfortu zdania czytelników są podzielone. Zmiana formy papie-
rowej na elektroniczną wpływa także na sposób postrzegania książki7, pod-
waża nie tyle jej istotę, co przekonanie o substytucyjności poszczególnych 
form. Wydawców stawia zaś przed pytaniem o zdolność dywersyfikacji 
oferty wydawniczej w tym zakresie i jej możliwe koszty. Brak substytucyj-
ności popytu potwierdza m.in. różnica w odbiorze cyfrowych i tradycyjnych 
treści tak w zależności od celu lektury (przygotowanie na zajęcia, lektura 
dla rozrywki), jak i typów i gatunków książek8. Inne bowiem bywają częściej 
i chętniej czytane na papierze (np. podręczniki), inne na ekranie (powieści 
gatunkowe) (Zygierewicz, 2015a, s. 4; Miller, 2014; Augustyn, 2017). 

Badania czytelnictwa w zależności od formatu książki prowadzone są 
na wielu uczelniach wyższych. Wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród 
użytkowników biblioteki (339 studentów i pracowników naukowych) jed-
nego z większych amerykańskich, publicznych uniwersytetów badawczych 
– Uniwersytetu Midwestern – przynosi w swojej recenzji artykułu Relative 
preferences for paper and for electronic books9 Laura Newton Miller z Car-
leton University (Ottawa, Canada). 79,6% badanych stwierdziło, że woli 
książki w postaci drukowanej, 20,4%, że w postaci elektronicznej. Dru-
kowane książki dostępne w akademickiej bibliotece są też chętniej czy-
tane w czasie wolnym (76% do 24%) oraz na zajęciach, choć tu proporcja 
znacznie się zmniejsza (53,9% do 46,1%) i trzeba pamiętać o tym, że pro-
wadzący często zalecają studentom korzystanie wyłącznie ze źródeł tra-

7 O książce elektronicznej jako usłudze traktuje m.in. artykuł mojego autorstwa pt. Od pro-
duktu do usługi. Przemiany na rynku książki w epoce nowych mediów (Augustyn, 2017).

8 Badanie oferty wydawniczej polskich sklepów internetowych sprzedających książki papie-
rowe i elektroniczne wykazało zbliżoną liczbę tytułów w obu formach wydawniczych w odnie-
sieniu do takich odmian gatunkowych powieści jak: kryminał, thriller, powieść sensacyjna 
i fantastyczna. Przewaga tytułów cyfrowych zarysowała się w odniesieniu do romansów i po-
wieści erotycznych. Zob. (Augustyn, 2017, s. 77).

9 Rod-Welch, L.J., Weeg, B.E., Caswell, J.V., & Kessler, T.L. (2013). Relative preferences 
for paper and for electronic books: Implications for reference services, library instruction, 
and collection management. Internet Reference Services Quarterly, 18(3-4), 281-303. DOI: 
10.1080/10875301.2013.840713
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dycyjnych. Badani użytkownicy nie sięgają tak często po e-booki: 50,1% 
nigdy, 21,1% raz na rok, 20,8% raz na miesiąc, 7,4% raz na tydzień, a tylko 
0,6% codziennie, co może wynikać tyleż z braku przyzwyczajenia, co jeszcze 
słabego (nawet w amerykańskich realiach) upowszechnienia korzystania 
z e-booków i ograniczonej zasobności biblioteki (Miller, 2014)10. 

Na różnice w czytaniu książek edukacyjnych na papierze i na ekranie 
wskazują także badania Judith Stoop, Paulien Kreutzer i Joost Kircz (2013). 
Drukowane podręczniki wciąż okazują się bardziej funkcjonalne i popularne 
od elektronicznych, mimo iż te drugie zapewniają wiele nowych funkcjo-
nalności, takich jak np. możliwość pełnotekstowego przeszukiwania treści, 
w postaci tradycyjnej ograniczona jedynie do indeksów, w jakie książka jest 
wyposażona. W ocenie użytkowników urządzenia elektroniczne nie zaspoka-
jają jednak wszystkich potrzeb współczesnego czytelnika, a tego się właśnie 
od nich wymaga. Ograniczenia w dostępie do niektórych funkcji (kopiowa-
nia, wklejania, drukowania), wskutek zabezpieczeń DRM, zbyt wolne prze-
wracanie stron i trudne do manualnego opanowania sposoby zaznaczania 
interesujących fragmentów oraz zmęczenie oczu podczas lektury wielostro-
nicowego tekstu, zdają się potwierdzać tezę o tym, że elektroniczne książki 
nie stanowią – przynajmniej na razie i we wszystkich aspektach tak technicz-
nych, jak kulturowych – konkurencji dla książek tradycyjnych, zwłaszcza 
podręczników, które z uwagi na skomplikowaną strukturę treści (tekst, foto-
grafie, tabele) nie mogą być w wersji elektronicznej jedynie poddane cyfrowej 
obróbce i wyposażone w różne interaktywności, a winny stanowić osobne, 
cyfrowe publikacje typu born-digital (Stoop i in., 2013).

Z uwagą trzeba jednak śledzić dalsze badania empiryczne w tym zakre-
sie i mieć przy tym na względzie przywiązanie wielu odbiorców do tradycyj-
nej formy książki, które może wpływać na ocenę nowego, elektronicznego 
medium. Badanie wysiłku poznawczego związanego ze sposobem lektury: 
na papierze, e-czytniku i tablecie poprzez obserwację ruchu gałek ocznych, 
aktywności mózgu i szybkości czytania oraz zrozumienia czytanych treści, 
przeprowadzone w 2013 r. przez zespół pod kierunkiem Franziski Kretz-
schmar, dowiodło, że czytanie z ekranu nie jest trudniejsze, jak deklarowali 
uczestniczący w badaniu zwolennicy papieru. Starsi z nich czytali nawet 
szybciej z ekranu tabletu. Z kolei badanie stopnia zrozumienia i zapamię-
tania tekstu o długości 1400-2000 słów, czytanego z ekranu komputera 
i z drukowanej wersji, przeprowadzone w 2013 r. przez Anne Mangen w jed-
nej z norweskich szkół, potwierdziło, że papier pozwala na lepszą orientację 
w tekście i wspomaga jego zapamiętywanie, m.in. dzięki dotykaniu i prze-
wracaniu stron (Myrberg, Wiberg, 2015). 

10 Autorka recenzji wykazuje kilka niedociągnięć przeprowadzonych badań, m.in.: brak in-
formacji o wieku badanych oraz ich statusie, nie wiemy, ilu spośród badanych było studenta-
mi, ilu absolwentami uczelni, a ilu jej wykładowcami oraz jaki wydział reprezentowali (Miller, 
2014).
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Z przedstawionych eksperymentów wynika, że należy oddzielić dekla-
racje uczestników badania od rzeczywistych wyników, jakie osiągają oraz 
uwzględnić czynniki kulturowe (nie tylko sentyment do papieru, ale też sto-
pień upowszechnienia e-booków, dostępność tytułów w sklepach, księgar-
niach, bibliotekach) i psychologiczne (brak pewności siebie, strach przed 
technologią wynikający z braku umiejętności obsługi), jak również okolicz-
ności lektury (np. stres, hałas, częste przerywanie).

Cyfrowe doświadczenie lektury kształtuje również samo urządzenie słu-
żące do tego celu, liczba posiadanych przez nie funkcji, które mogą utrud-
niać czytanie lub odciągać od niego. Wraz ze zwiększeniem zainteresowania 
e-bookami w krajach innych niż kraje liderów cyfrowej sprzedaży możliwe 
będzie porównanie na globalną skalę uwarunkowań (społeczno-kulturo-
wych, ekonomicznych, technologicznych) rozwoju określonych zwyczajów 
lekturowych oraz empiryczne zbadanie sposobu lektury, jak i stopnia przy-
swajania treści w zależności od jej nośnika.

Książka jako relacja

Książka elektroniczna „w sposobie organizacji, prezentacji i wykorzy-
stania treści nawiązuje do funkcjonalnych i konstrukcyjnych właściwo-
ści książki konwencjonalnej. Może być kopią książki rękopiśmiennej czy 
drukowanej, lub też dokumentem nieposiadającym „papierowego” pierwo-
wzoru (born-digital) […]” – czytamy w Podręcznym słowniku bibliotekarza 
(Czapnik, Gruszka, oprac., 2011, s. 167).

E-książka jest postrzegana zarówno przez swoją zawartość (treściową 
i graficzną), jak i cyfrową postać – właściwości formatu zapisu (rodzaj pliku) 
oraz interfejs. Ponieważ e-book nie przestaje być obiektem, daje się również 
opisać za pomocą technicznych parametrów takich jak: wielkość pliku (jego 
rozmiar), która wskazuje, ile zajmuje on miejsca, czy też raczej pamięci, 
w przestrzeni dyskowej; rodzaj użytych zabezpieczeń (DRM); format, który 
mówi nam, jak zakodowano informacje i jakich programów możemy użyć 
do ich odczytania oraz jak to wpływa na komfort naszej lektury11 (Burke, 
2013, s. 3-11). A ten kształtuje, podobnie jak sam sposób postrzegania 
każdego obiektu medialnego, interfejs urządzenia (Manovich, 2012, s. 115), 
chociaż popularność konkretnych modeli i dążenie do ujednolicenia stan-
dardów technicznych częściowo znosi myślenie o e-bookach w kategoriach 
hardware’u (Ball, 2009, s. 1).

11 Inny będzie bowiem komfort z lektury tekstu zapisanego w „czytnikowym” formacie EPUB 
od tego zapisanego w PDF-ie. EPUB zapewnia przejrzystość zawartości tekstowej, dobór odpo-
wiedniej dla lektury wielkości czcionki oraz automatyczne przelewanie się tekstu, co skutkuje 
dostosowaniem do dowolnego ekranu. W przypadku PDF-a przelewanie tekstu jest jedynie 
opcjonalne, nie można przewijać zawartości strony ani zmieniać jej orientacji. 
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Przestrzenią reprezentacji książki elektronicznej w odróżnieniu od książki 
tradycyjnej nie jest już przestrzeń fizyczna, lecz wirtualna. Dostęp do niej 
zapewnia ekran pełniący jednocześnie funkcję okna i portalu. Jest on swo-
istą ramą odcinającą rzeczywistość, unieruchamiającą podmiot poznający, 
czyli użytkownika (Manovich, 2012, s. 190), wprowadzającą go w nierze-
czywistość, po której może się ślizgać (surfować), nawigować i którą może 
zgłębiać dzięki kolejnym połączeniom. Rośnie użyteczność książki w funkcji 
katalogu możliwego do przeszukiwania dzięki podstawowym funkcjom pro-
gramów do odczytu czy edytowania tekstu. Możliwość jego ciągłej aktuali-
zacji nie tylko w fazie powstawania, ale także po publikacji rodzi wątpliwo-
ści co do jego finalności i skończoności. Nieciągłość czy raczej nielinearność 
lektury paradoksalnie uświadamia nam zaś konieczność ciągłego czytania, 
zdobywania informacji i aktualizowania stanu swojej wiedzy. „Różnica jest 
taka, iż druk integruje, tworzy kanon, który wypada i należy znać, Inter-
net zaś pluralizuje kanony, tworzy wspólnoty gustów i zainteresowań, często 
bardzo szczegółowych, w których wymagany zasób wiedzy jest całkowicie 
odmienny od innych wspólnot. Ta sytuacja, wielość wspólnot, w których 
chcemy uczestniczyć, wpływa na poczucie winy, że nie ogarniamy jednak 
wszystkiego, że coś nam umyka” – mówi Maciej Maryl (Wilkowski, 2013). 
Wymusza to sieciową redundantność, digitalizację coraz większej liczby zbio-
rów oraz tworzenie nowych typu born-digital.

Książka, pozbawiona swojej tradycyjnej postaci, staje się cyfrowym 
dokumentem o nieciągłej, choć sformatowanej, strukturze zawartości, pro-
jektowana jako responsywna dopasowuje się do rozmiaru ekranu urzą-
dzenia wyjściowego, a dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu jej lektura 
zostaje częściowo spersonalizowana, np. poprzez dostosowanie wielkości 
czcionki, długości wersów czy odstępów. Nie jest to jednak dostosowa-
nie bezstratne. Kosztem płynności tej wydawniczej formy, niedającej się 
dotknąć ani objąć wzrokiem, a niekiedy także i utrwalić w pamięci treści 
czytanej w sposób cyfrowy, pozostaje niezdolność do postrzegania książki 
elektronicznej jako całości (Sopyło, 2008, s. 56). 

Zmienne w czasie pod wpływem rosnących dochodów i szerokiej oferty 
asortymentowej oraz uwarunkowane środowiskowo preferencje sprzętowe 
odbiorców utrudniają ocenę tego, jak publikacje odczytywane na ekra-
nie, w zależności od jego cech i parametrów (e-ink czy LCD, rozmiar, roz-
dzielczość, kontrast), kształtują percepcję odbiorcy z jednej i strukturę 
treści cyfrowego dokumentu z drugiej strony. Da się jednak zauważyć, że 
e-książki oraz e-artykuły udostępnione w formatach typu reflow, gwaran-
tujących automatyczne dostosowanie do wielkości ekranu, wydają się czę-
sto „złożone” mniej starannie niż ich papierowe odpowiedniki. Wrażenie to 
powstaje pod wpływem dynamicznego układu cyfrowych treści, jego dys-
trakcyjnej blokowości, składu „w chorągiewkę”. Co z pozoru wywołujące 
chaos, w rzeczywistości może jednak okazać się wielce funkcjonalne. Wspo-



108  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 2 (52) 2018

mniane cechy czynią bowiem z książki elektronicznej produkt zaspokajający 
wiele potrzeb współczesnych czytelników. Odpowiedzią na brak czasu jest 
mobilność e-booka i możliwość przeszukiwania treści. Skutkuje to jednak 
fragmentaryzacją czytania i rozerwaniem spójności tekstu, poznawanego 
jedynie przez słowa kluczowe, nieosadzone w „lekturze”, w szerszym, zna-
czeniowym kontekście. Użyteczność tekstu zostaje okupiona utratą line-
arności, a być może również sensu wynikającego z projektowanego przez 
autora układu, chyba że również był dynamiczny jak ten z Gry w klasy 
Julio Cortázara. Jeśli nie, widoki pojedynczych stron, przesuwanych lub 
rozwijanych, czy też połączonych przy pomocy hiperlinków nie pozwalają 
zorientować się w całości (Rosenfeld, Morville, 2003, s. 95). W najbardziej 
radykalnej postaci tekst przeistacza się w zbiór leksji, bazę danych12. Doko-
nuje się wymiana informacji, książka nadal pełni zatem funkcję przekaź-
nika treści, lecz traci na ekspresji. Zbiór fragmentów jak garść cytatów 
nie opowiada już jednej historii (samej siebie), ale wiele. Sieć wypracowuje 
swoje sposoby czytania i pisania, rodzi nowe przyzwyczajenia, zmienia per-
cepcję. To wyzwanie kognitywne. 

Jednym z odmiennych od dotychczasowego sposobów opowiadania jest 
hipertekst w formie powieści. Struktura treści, dostosowana do nowego 
medium przekazu, jakim jest Internet, „opowiada” dzięki sieci powiązań 
zwanych hiperlinkami. To one przenoszą nas do kolejnych fragmentów 
(leksji, węzłów) tekstu, czasem w głąb, jak w powieści szkatułkowej, innym 
zaś razem w bok, jak w poemacie dygresyjnym. Poznajemy przedmiot opisu 
z wielu punktów widzenia, jak w powieści polifonicznej. Umyka on jednak 
naszemu całościowemu poznaniu. Nie prowadzi do zakończenia z powodu 
swojej otwartości. Nie daje pełnego obrazu fabuły ze względu na swoją nie-
ciągłość. Bez wyraźnego początku i końca jest lekturą, którą nie tylko rzą-
dzi przypadek, ale która również jest przypadkowa i jako taka może nie 
pozostać na długo w czytelniczej pamięci. 

W symboliczny sposób dokonuje się obecnie dematerializacja książki, 
technicznie rozumiana jako pozbawienie jej fizycznej postaci i cyfryzacja13 
(Manovich, 2012, s. 73, 92). Niesie to konsekwencje wybiegające daleko 
poza zmianę czytelniczych przyzwyczajeń. Po pierwsze, wiąże się z reorgani-
zacją procesu produkcji, sposobów dystrybucji, opisywania, przechowywa-
nia i udostępniania treści, dotąd zamkniętych w okładach zadrukowanych 

12 Badania użycia e-booków, prowadzone we wspomnianej już ankiecie Preference for Print 
or Electronic Book Depends on User’s Purpose for Consulting, wskazują, że 38,1% badanych 
czyta w książkach elektronicznych tylko sekcje, których potrzebuje, 31% szuka słów kluczo-
wych, 24,2% pobiera i drukuje strony, aby później je przeczytać, 21,8% czyta tylko najważ-
niejsze rozdziały, 17,1% przegląda całą książkę, a 14,2% czyta całą książkę (Miller, 2014).

13 E-książka nie przestaje jednak być obiektem. „Materializuje się” na ekranie w postaci 
graficznej za sprawą przekształcenia ciągłych danych na liczby w wyniku procesu cyfryzacji 
(Manovich, 2012, s. 73, 92).
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kodeksów. Po drugie, skutkuje zmianami w prawie, czego dowodem jest 
Dyrektywa Unii Europejskiej z 28 listopada 2006 r. w sprawie podatku VAT 
(Dyrektywa, 2006), zgodnie z którą e-książki udostępniane nie na fizycz-
nym nośniku (np. w postaci płyty), lecz w postaci pliku, są traktowane jako 
usługi elektroniczne, a nie produkty i obłożone 23% podatkiem VAT. Po 
trzecie, modyfikuje strukturę treści, tych tekstowych i graficznych, a także 
style: pisania, formatowania i odbioru. 

Wszystko to każe spojrzeć na książkę nie przez pryzmat definicji kładą-
cych nacisk czy to na treść dzieła (literaturoznawstwo), jego słowną (języ-
koznawstwo), czy graficzną realizację oraz materialną postać (bibliologia), 
ale relacje między: autorem, treścią (semantyką tekstu, będącego zbiorem 
sensów i intertekstualnych odniesień), kodem-językiem (gramatyką tek-
stu, jego składnią, stylistyką), formą (nie tylko papierową i elektroniczną, 
ale też hard- i paperbackową, książką hybrydową, elektroniczną na fizycz-
nym nośniku, książką online i typu born-digital), sprzętem a czytelni-
kiem, odbiorcą, konsumentem treści oraz innymi osobami, wytwórcami, 
podmiotami procesu wydawniczego (Migoń, 1984, s. 108). 

Elektroniczna postać książki i otoczenie, w jakim funkcjonuje, silniej 
niż integrująca, materialna, uświadamia, że zamiast dychotomii treści 
i formy w książce należałoby widzieć relacje na różnym poziomie (słowa 
do znaczenia, tekstu do kontekstu); o różnym typie odniesienia (tekstu do 
innych tekstów, tekstu do obrazu, treści do formy/interfejsu, podmiotów 
procesu wydawniczego: między nadawcą a odbiorcą, tak na etapie powsta-
wania dzieła – pisania „dla kogoś”)14 (Głowiński, 1967), nie tylko „o czymś”, 
promowania książki przed sprzedażą – tzw. hype15 oraz w momencie bez-
pośredniego obcowania z nią i jej mniej lub bardziej ciągłej lektury (Mar-
kiewicz, 1984, s. 216); charakterze (np. hierarchiczne i nie), celu (np. 
wymiana informacji, dostosowanie rodzajów mowy do kultury językowej, 
grona odbiorców) i zmiennym w czasie natężeniu.

Konieczna jest analiza całościowa i integrująca właściwości badanego 
obiektu (Migoń, 1984, s. 115), wynikająca ze zrozumienia, że w usieciowio-
nej przestrzeni relacje wpływają na strukturę książki, zmieniają interfejs jej 
czytania i rozumienia. Dopiero postrzeganie książki jako relacji właśnie, nie 
zaś wyłącznie jako obiektu, fizycznego lub cyfrowego czy jego zawartości, 
ukazuje istotę tego, czym jest książka mimo zmieniających się materiałów 
piśmienniczych, form zapisu, nośników i dystrybuujących ją mediów. Nie 
tylko dzieło literackie, ale też każda książka jest „spotkaniem” (R. Ingar-
den), „dialogiem” (M. Bachtin), „interakcją” (W. Iser), apelem (J.-P. Sartre) 
(Markiewicz, 1984, s. 216-217). Dialogiczność książki, rozumianej za Alek-

14 Koncepcja dzieła jako tworu intencjonalnego oraz wirtualnego czytelnika.
15 Hype – „niecierpliwe oczekiwanie na konkretną produkcję, które producent podgrzewa, 

prowadząc niekiedy bardzo wyrafinowane gry z potencjalnymi odbiorcami przyszłego produk-
tu” (Żaglewski, 2011, s. 94). 
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sandrem Łowiaginem jako narzędzie komunikacji ludzi między sobą (Migoń, 
1984, s. 60), jest immanentna, niezapisana w żadnym kodzie ani na jakim-
kolwiek materiale. Trwa wraz z jej ideą dzięki rozwojowi mediów cyfrowych, 
które wyraźniej niż te tradycyjne uświadamiają nam wagę powiązań mię-
dzy podmiotami (osobami, instytucjami), obiektami oraz ich zawartością, 
a także stałą potrzebę modyfikacji, wynikłą z badania zależności i form 
dostosowań do zmieniającego się otoczenia.

Zwielokrotnienie relacji, multiplikacja podmiotów biorących udział 
w tworzeniu i udostępnianiu książki, jej przybierająca różne formaty 
postać, wreszcie wielość czynników wpływających na zmianę sytuacji 
rynku wydawniczego w globalizującym świecie wymusza analizę powiązań. 
Taką konieczność widać choćby w odniesieniu do zróżnicowanych sposo-
bów zbierania informacji o rynku. W czasach rozproszenia danych i wielo-
kanałowego do nich dostępu książka łączy informacje w stosunkowo naj-
spójniejszej formie, choć pozostaje przy tym zaledwie pewną propozycją. 

W wielu aspektach książka elektroniczna oddziałuje na odbiorcę ina-
czej niż tradycyjna. Jej odbiór może być fragmentaryczny, ale taki bywa 
również w odniesieniu do książki drukowanej. E-książka, choć nie daje się 
dotknąć ani powąchać, wywołuje wrażenia estetyczne, zaskakuje interak-
tywnością, zaspokaja potrzebę multimedialności treści. Jej często rozczłon-
kowana struktura dowodzi, jak wielką sztuką jest umiejętność kompozycji, 
to zatem nie pochwała chaosu, ale idei dzieła otwartego na interpretacje. 
Zmienny tryb lektury w związku z rozwojem technologicznym i konieczno-
ścią większej mobilności to natomiast wyzwanie dla współczesnych auto-
rów, edytorów oraz czytelników. Aby mu sprostać, należy uświadomić sobie, 
że książka dziś to przestrzeń komunikacji jeszcze bardziej niż kiedyś. Sieć 
globalnych powiązań. Era cyfrowa to zatem nie okres rozpadu książki, ale 
jej największej radioaktywności. To, co kanałami tradycyjnymi było do tej 
pory popularyzowane, teraz jest bowiem globalizowane. Im większy zasięg, 
mierzony nie fizyczną przestrzenią, ale niewidoczną relacją, tym bardziej 
rosną szanse na to, aby ekspansja książek, nie tylko informacji, w XXI w. 
przybrała charakter totalny.
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Abstract

In the global networked information market, the book is the object of many relations. 
Thanks to the spread of e-books with a modified structure and a different way of perception, 
it becomes even more visible. As a result of the reorganization of the production, distribution 
and sharing of content, readers’ habits, shaped by the market and lifestyle, as well as the way 
of understanding what a book is, are also gradually changing. 
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Streszczenie

Na globalnym rynku usieciowionych informacji i podmiotów książka pozostaje 
obiektem wielu relacji. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie w związku ze stopniowym 
upowszechnieniem się jej elektronicznej formy wydawniczej o zmodyfikowanej strukturze 
i odmiennym sposobie percepcji. W konsekwencji reorganizacji procesu produkcji, dystrybucji 
i udostępniania treści zmieniają się też stopniowo przyzwyczajenia odbiorców, kształtowane 
przez rynek i styl życia, a także sposób rozumienia tego, czym jest książka. 

Słowa kluczowe: książka elektroniczna, e-book, produkcja wydawnicza, selfpublishing, 
relacje


