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IBUK – platforma w dwóch wersjach 

• Odbiorcy indywidualni www.ibuk.pl 

- sklep internetowy z e-książkami (epub, pdf, mobi, tytuły on-line)  

 i audiobookami 

- 14 000 tytułów 

- ceny atrakcyjne dla użytkowników 

- ustalona pozycja na rynku (odwiedziło nas już ponad 5 milionów 
osób!) 

 

• Odbiorcy instytucjonalni - www.libra.ibuk.pl 

- biblioteki akademickie, publiczne, pedagogiczne, instytucje 
edukacyjne, firmy 

- szybko rosnące zainteresowanie wersją korporacyjną ibuka 

  

 

http://www.ibuk.pl/
http://www.libra.ibuk.pl/


Ibuk Libra 

• 5 lat na rynku (pod nazwą Ibuk Libra od XII 2012 r.) 

• dostęp czasowy online do pełnych tekstów publikacji 

• ponad 150 aktywnych umów 

• ok. 110 uczelni różnego typu (uniwersytety klasyczne i przymiotnikowe, 
politechniki, uczelnie medyczne, zawodowe, prywatne, akademie 
pedagogiczne itd.) 

• ponad 30 bibliotek publicznych i pedagogicznych, w tym kilka konsorcjów 
bibliotek publicznych (Dolnośląski Zasób Biblioteczny, Opolskie Biblioteki 
Publiczne, Konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych i in.) 

• biblioteki specjalistyczne (np. GUS, NBP) 

• łącznie dostęp do wykupionych zasobów mają czytelnicy ponad 200 
bibliotek 



Księgozbiór w ofercie online  
 
• najlepsze polskie wydawnictwa akademickie, naukowe  

 i profesjonalne; wydawcy literatury popularnej 

• wszystkie dziedziny nauki, różne typy publikacji: 

- podręczniki akademickie 

- książki naukowe i popularnonaukowe 

- monografie 

- czasopisma naukowe 

- materiały pokonferencyjne 

• literatura piękna, dla dzieci i młodzieży, literatura faktu, podręczniki  

 i lektury szkolne, poradniki, przewodniki i in. 

• wyjątkowa oferta – większość publikacji w wersji elektronicznej dostępna 
wyłącznie w ibuku 



Jak to działa? 

książki kupione 
książki wypożyczone 
fragmenty 
notatki 
własne dokumenty 

Klient może korzystać z wykupionego dostępu na dowolnym urządzeniu wyposażonym  
w przeglądarkę internetową. Wystarczy, że zaloguje się do swojego konta w myIBUK 



Rewolucja w pracy z treścią książki 

• Tworzenie zakładek 

• Podkreślanie i zaznaczanie tekstu 

• Tagowanie fragmentów książki (np. ważne, wskazówka, egzamin) 

• Tworzenie i eksport notatek 

• Generowanie bibliografii  

• Przeszukiwanie pełnotekstowe, wyszukiwanie wewnątrztekstowe  

• Prezentacja książki w trybie optymalnym dla urządzenia oraz w trybie zgodnym 

z wersją papierową 

• Dostęp do słowników i encyklopedii z bazy Wydawnictwa Naukowego PWN 

• Praca w trybie kompendium  

 



Zaawansowane funkcje 

Przeszukiwanie treści książek 
  
 Czytelnik ma możliwość 

wyszukiwania potrzebnych 
informacji w wykupionych 
podręcznikach przeszukując 
ich treść. Można wpisać słowa, 
pojęcia, całe frazy, a IBUK 
przedstawi wyniki 
wyszukiwania wraz  

 z kontekstem. 



Zaawansowane funkcje 
 

 
 
Zakreślanie tekstu, własne notatki, 

tagowanie 
 
 Można podkreślać, zakreślać, 

zaznaczać ważne fragmenty  
 w książkach na swoim koncie.  

Czytelnik może dodawać tagi, 
tworzyć zakładki i robić notatki 
na bieżąco. 

 W IBUKu praca z tekstem to 
przyjemność.  
 

http://vimeo.com/53587389  

http://vimeo.com/53587389


Zaawansowane funkcje 

Przeglądanie zaznaczonych treści 
 
 Ibuk pozwala szybko przeglądać 

tylko zaznaczone przez siebie 
fragmenty książek lub 
selekcjonować zakreślone treści 
według tagów. 



Zaawansowane funkcje 

Dzielenie się notatkami 
 
 Każdy użytkownik może dzielić 

się materiałami. W IBUKu może 
robić własne notatki 
bezpośrednio w podręcznikach  

 i wymieniać się nimi z wszystkimi 
użytkownikami zasobów 
uczelnianych lub posiadaczami 
konta IBUK Plus.  
 

Zaznaczaj, zapisuj, wysyłaj! 



Zaawansowane funkcje 

Sprawdzanie definicji 
 
 Jeżeli w swoich książkach natrafisz  

na nieznane pojęcia lub słowa  
 w obcym języku, możesz 

błyskawicznie sprawdzić ich 
definicję w encyklopedii lub 
znaczenie w słowniku.  
 

 IBUK LIBRA gwarantuje dostęp  
do słowników i encyklopedii z bazy  
Wydawnictwa Naukowego PWN.  



Korzyści dla bibliotek 

• stworzenie własnej, unikalnej bazy publikacji elektronicznych w języku 
polskim, z zawartością dostosowaną do potrzeb czytelników 

• nowoczesny wizerunek w oczach czytelników: przyciągnięcie do biblioteki 
młodego czytelnika  

• optymalizacja wykorzystania miejsca magazynowego 

• uzupełnienie tradycyjnego księgozbioru 

• zawsze zadowolony klient – książka w ciągłym dostępie 

• szybki dostęp do nowości; publikacje niszowe / wyczerpane nakłady 



IBUK LIBRA w Opolu i woj. opolskim 
 

 

• region opolski otwarty na nowe technologie 

• 4177  dostępnych publikacji elektronicznych w woj. opolskim  

- Uniwersytet Opolski 

- Opolskie Biblioteki Publiczne – WBP Opole i 15 bibliotek publicznych 

- PMWSZ Opole 

- PWSZ Nysa 

• w okresie 1.01.-28.02.2013 r. czytelnicy woj.opolskiego w ramach Ibuk 
Libra przeczytali 114 761 stron e-książek, a więc 1945 stron dziennie 

 



Ekskluzywne konto Premium  
(Ibuk Plus) 

Wygodny abonament: 25 publikacji w cenie 99 zł, na semestr 

 

Dodatkowe funkcjonalności: 

• dodawanie materiałów własnych do konta myIBUK  

• praca w trybie projektu / wirtualnej teczki oraz konspektu  

• możliwość czytania offline  

• cytaty 

 

 



 
Zapraszamy do współpracy!!! 

Anna Radoszewska 

email: anna.radoszewska@pwn.com.pl 

tel. 502 796 061 

 

mailto:anna.radoszewska@pwn.com.pl

