
Czytnik e-booków
w bibliotece szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Nowej Wsi



Czym jest czytnik e-booków?

 Jest to urządzenie elektroniczne, służące do czytania 
książek

Wymiarami przypomina tablet, jednak istnieją pewne 
istotne różnice w zastosowanej technologii

 Podstawowa różnica to brak standardowego 
wyświetlacza znanego z innych podobnych rozmiarowo 
gadżetów. Zwykle smartfony lub wymienione już tablety 
wyposażone są w ekrany LCD/AMOLED/SUPERAMOLED, 
tutaj natomiast mamy do czynienia z tak zwanym 
e-papierem



E-papier – nowa technologia 
w czytnikach książek elektronicznych

W dużym uproszczeniu, e-papier to cząsteczki
atramentu, które układają się w piksele dzięki impulsom
elektrycznym.

 Jest to zatem całkowicie inna technologia
niż w przypadku ekranów smartfonów lub tabletów.

Oznacza to również, że takie rozwiązanie jest znacznie
bezpieczniejsze dla wzroku.

 E-papier nie świeci "sam z siebie".
Nocą lub w zaciemnionych pomieszczeniach potrzebne
jest oświetlenie zewnętrzne - chociaż tutaj należy
nadmienić, że niektórzy producenci stosują
już wbudowane podświetlenie.



Czytnik, e-papier – wady, zalety, 
bezpieczeństwo
 Do wad należy zaliczyć małą uniwersalność - czytnik ebooków

nie pozwala na wyświetlanie animacji czy nasyconych kolorami

grafik. Na rynku są co prawda czytniki, które pozwalają

na wyświetlanie barw innych niż odcienie szarości, ale wciąż należy

pamiętać, że mówimy o sprzęcie przeznaczonym stricte do czytania

książek. Nie bądźmy zatem zdziwieni, że zakres zastosowań jest dość

wąski.

 Ogromną zaletą e-papieru jest przede wszystkim fakt, że nasz wzrok

jest zupełnie bezpieczny podczas czytania. Zastosowana

technologia nie męczy oczu nawet podczas wielogodzinnych sesji

z ulubionym tytułem. Nie jest więc jak w przypadku ekranów
komputera, tabletu czy smartfonu, gdzie po kilkudziesięciu

minutach możemy poczuć pierwsze objawy zmęczenia.



Dlaczego warto korzystać z czytnika?

Wiele książek w jednym miejscu – można w nim 
pomieścić całą bibliotekę. W czytnikach zazwyczaj 
wbudowana jest duża pamięć lub można 
zainstalować kartę pamięci

Wygodny w podróży – zamiast dźwigać w walizce 
wiele tomów ciekawych powieści, wystarczy zabrać 
czytnik

Mały i kompaktowy sprzęt – zmieści się nawet w 
małej torebce

Wytrzymała bateria – nie trzeba często ładować 
baterii, więc sprzęt jest bardzo energooszczędny



Czytnik e-booków w naszej bibliotece

 Model inkBOOK Calypso Plus



Czytnik e-booków w naszej bibliotece

Model inkBOOK Calypso Plus:

 Intuicyjne polskie menu. Nawigacja tak prosta jak 
przewracanie strony.

Czytanie bez limitu. Dostęp do polskich książek i 
gazet w serwisach i aplikacjach (po podłączeniu do 
Internetu)

Ekran E Ink o jakości papieru. Nie męczy oczu, 
komfort czytania nawet w pełnym słońcu.

Otwiera wiele formatów: ePUB, PDF, Mobi i więcej

Wolność czytania. Po polsku i bez reklam. Łatwe 
przesyłanie ebooków. Funkcja „Wyślij na inkBOOK”, 
WiFi.





Czytnik e-booków w naszej bibliotece

 Czytanie na czytniku ebook Calypso Plus to wielka przyjemność. 
Czytnik jest wyposażony w ekran typu E Ink, który pozwala czytać 

komfortowo, bez uczucia zmęczenia oczu- tak, jakby była to 

tradycyjna książka. Brak reklam i powiadomień nie przerywa lektury i 

w pełni pozwala się cieszyć książką.

 Najbardziej lubisz czytać wieczorami, ale też nie chcesz 

przeszkadzać drugiej osobie? Żaden problem! Dzięki funkcji 

doświetlenia, czytasz komfortowo, bo światło skierowane jest 

bezpośrednio na tekst. Nie razisz nim otoczenia, jak w przypadku 

smartfona czy tabletu i nie męczysz oczu.

 Lekka, poręczna forma modelu Calypso Plus pozwala go zabrać w 

każde miejsce! Ekran E Ink, w który wyposażono czytnik inkBOOK, 
jest odporny na refleksy świetlne. Dzięki temu możesz wygodnie 

czytać nawet w pełnym słońcu, nie martwiąc się o rozpraszające 

odbicia na wyświetlaczu. Tekst jest czytelny w każdych warunkach, 

a Ty już nie musisz już szukać cienia.





Czytnik e-booków w naszej bibliotece
 Możesz stworzyć swoją idealną stronę, by czytać jeszcze wygodniej. 

Funkcja zwiększenia rozmiaru tekstu jednym ruchem palca. Wielkość liter i 

kształt czcionki dostosowujesz do swoich potrzeb.



Czytnik e-booków w naszej bibliotece

 Przyciski boczne, ułożone w układzie wygodnym do 

obsługi. Łatwe przewracanie stron zarówno dla 

czytelników lewo, jak i praworęcznych.

 Energooszczędna technologia ekranu E Ink w inkBOOK

Calypso Plus pozwoli Ci na przeczytanie niejednej książki 

bez konieczności ładowania czytnika. W przeciwieństwie 

do tabletów i smartfonów - czytnik ebooków zużywa 

energię tylko podczas przewracania strony, co pozwoli 

Ci jeszcze dłużej cieszyć się lekturą!

 Nauka języków połączona z przyjemnością czytania. 

Jeśli chcesz czytać literaturę w obcych językach, 

tłumacz Google Translate przyjdzie Ci z pomocą. 

Aplikacja przetłumaczy na dowolny język pojedyncze 

słowa lub całe zdania.





Zasady korzystania z czytnika e-book w 

bibliotece szkolnej CKZiU Nowa Wieś
 Czytnik e-booków zawiera kolekcję książek elektronicznych pochodzących z domeny publicznej i 

innych darmowych źródeł.

 Z czytnika ebooków może korzystać każdy czytelnik biblioteki szkolnej aktywnie wypożyczający i nie 
zalegający ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 Czytnik ebooków udostępniany jest nieodpłatnie. Z e-czytnika można korzystać na miejscu podczas 
pobytu w szkole. 

 Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o stan e-czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z 
jego przeznaczeniem.

 Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan e-czytnika przed wypożyczeniem oraz poinformować 
bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.

 Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia czytnika ebooków.

 W przypadku uszkodzenia czytelnik ponosi koszty naprawy, a w przypadku zniszczenia – koszt zakupu 
nowego sprzętu.

 Czytelnik ma prawo korzystać z e-czytnika i wgranych na nim ebooków tylko na użytek własny, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Czytelnik wypożyczający e-czytnik nie może usuwać jego zawartości, modyfikować treści ebooków, 
wgrywać nowych treści oraz umieszczać w e-czytniku własnej karty pamięci.

 Przy zwrocie e-czytnika bibliotekarz ma prawo sprawdzenia stanu technicznego, jego poprawności i 
kompletności.



Czytnik dla biblioteki szkolnej CKZiU w Nowej Wsi sfinansowany 

został ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0



Przygotowała: Paulina Kopczyńska, 

nauczyciel bibliotekarz CKZiU w Nowej Wsi

Dziękuję za uwagę!


