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Nowoczesna książka: przegląd rynku eReaderów
Streszczenie: Artykuł jest poświęcony urządzeniom do odczytu dokumentów elektronicznych oraz
wielofunkcyjnym tabulatorom dotykowym. Prezentuje historię ich rozwoju oraz obecną sytuację na
rynku. Opisano większość urządzeń najbardziej liczących się producentów. Scharakteryzowano ich
funkcjonalność, dane techniczne, zalety i wady. Podane zostały również aktualne ceny.
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eReader — zarys historyczny
Zalążki pierwszych czytników dokumentów elektronicznych datuje się na lata 90.
Miały one formę kieszonkowych informatorów i nie przypominały współczesnych
dotykowych urządzeń elektronicznych. Czytanie książki na urządzeniu, które pozwala
na wyświetlenie paru linijek tekstu, było praktycznie niemożliwe, więc używano ich
jako podręcznych słowników czy np. informatorów medycznych. Pierwsze
urządzenie, które możemy zakwalifikować właśnie do tej grupy, to: Sperling Ace firmy
Franklin Electronic Publisher. Kolejne urządzenie to data Discman firmy SONY1.
Dzisiejszą rolę tabletów, takich jak np. Ipad, całkiem niedawno pełniły palmptopy.
Były one podobnej wielkości do wspomnianych wcześniej urządzeń, ale oferowały
dużo więcej możliwości. Pierwsze programy zainstalowane na tych urządzeniach
spełniały funkcje podobne do dzisiejszych telefonów komórkowych, a w ich skład
wchodziły m.in. książki adresowe, kalendarz, notatnik. Kolejnymi urządzeniami tego
typu były Newton MessagePad firmy Apple, które nie odniosły sukcesu (warto jednak
wspomnieć, że te urządzenia produkowane od 1993 r. posiadały już wyświetlacz
dotykowy). Następne okazały się doskonalsze: Palm Pilot, Handspring Visom.
Na świecie zapanował nowy trend, kolejne eReadery rozmiarem przypominały
tradycyjną książkę, tym samym wycofywano z produkcji urządzenia kieszonkowe2. W
późniejszym czasie zaczęło się pojawiać bardzo dużo urządzeń wyposażanych w
coraz nowsze opcje, takie jak: zaznaczanie ulubionych fragmentów, wyszukiwarka
(Rocket eBook firmy Nuvomedia), przewracanie stron za pomocą przycisków, zmiana
rozmiaru, wyszukiwanie, podkreślanie tekstu, tworzenie własnych notatek,
podłączanie się do linii telefonicznej poprzez wbudowany w urządzeniu modem
(SoftBook)3. Z całą pewnością przełom, który zwiększył popularność tego typu
1

GÓRALSKA, M. Perspektywy e-booków w kontekście rozwoju komputerów jako urządzeń
uniwersalnych i specjalistycznych. W: OSIŃSKI, L.(red.). Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010
[on-line]. [Lublin]: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, 2010 [Dostęp
23.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.zaklad.bkwisp.umcs.lublin.pl/ksi%B1%BFka%202010.pdf.
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Tamże.
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Tamże.
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czytników, nastąpił wraz z premierą urządzenia Kindle firmy Amazon (2007 r.).
Urządzenie oferowało takie funkcje, jak konwersja tekstu na dźwięk, możliwość
zmiany rozmiaru czcionki itp. Dziś na rynku pojawiło się wiele urządzeń od
najprostszych eReaderów do zaawansowanych technicznie dotykowych tabulatorów,
takich jak Ipad czy produkty Samsunga, Della i innych producentów.
Celem tego porównania będzie wskazanie mocnych i słabych stron poszczególnych
urządzeń. Dobór czytników, które pojawią się w artykule, nie jest przypadkowy. O ich
wyborze decydowała dostępność na polskim rynku, popularność, a także firmy, które
je produkują. Obecnie w sprzedaży jest wiele produktów nieznanych producentów —
jednak porównywanie ich tutaj nie ma większego sensu, ponieważ często są to
urządzenia o niskiej jakości, nieznane, trudne do zdobycia. Omówione eReadery są
więc produktami firm godnych zaufania, które wywalczyły już swoją pozycję na rynku
urządzeń elektronicznych.

Rys. 1. Newton MessagePad firmy Apple.
Źródło: Wikipedia — Galeria [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:NewtonIMG_0320.JPG&filetimestamp=20060630100149.

Urządzenia do odczytu dokumentów elektronicznych
Do odtworzenia większości dokumentów elektronicznych wystarczy komputer z
oprogramowaniem pozwalającym odczytać dany format pliku, np. Microsoft Office
(.doc), Acrobat Reader (.pdf). Jednak współcześnie wiele firm oferuje urządzenia
przeznaczone przede wszystkim do czytania książek — lżejszych, mniejszych i
wygodniejszych w użyciu niż zwykły komputer czy laptop. Można tu zacząć od
współczesnych telefonów komórkowych (tzw. smartphonów), które już teraz potrafią
odtworzyć większość plików tekstowych, dźwiękowych, jednak wielkość ich
wyświetlaczy nie nadaje się do czytania dłuższego tekstu, kończąc na urządzeniach
specjalnie zaprojektowanych do czytania książek, których wybór i charakterystykę
przestawiono poniżej.
Ipad — najpopularniejsze urządzenie tego typu. Nie zostało zaprojektowane tylko do
czytania książek, jednak bardzo dobrze spełnia tę funkcję — wystarczy pobrać
darmowy program iBooks. Dużą zaletą Ipada jest to, że umożliwia korzystanie z
wielu bezpłatnych pozycji. Poprzez aplikacje możemy dodawać komentarze, dzięki
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czemu będziemy znali opinie innych czytelników. Książki do swojej biblioteki możemy
wyszukiwać poprzez tytuły, autorów i gatunki. Sam producent zapewnia, że […]
czytanie na iPadzie jest równie komfortowe, jak czytanie tradycyjnej książki.
Trzymasz iPada tak, jak książkę. Strony także odwracasz, jak w książce. Wszystko
robisz własnymi rękami — jak podczas czytania zwykłej książki. Strony prezentują
się doskonale na ekranie o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem LED. Żywe
kolory, bogate ilustracje i wyraźny tekst sprawiają, że czytanie jest prawdziwą
przyjemnością. Możesz wyregulować jasność podświetlenia ekranu i czytać przy
słabym świetle. Gdy stukniesz środek strony, znikną elementy sterujące iBooks.
Zostajesz tylko Ty i książka. By przechodzić między stronami, wystarczy stukać
prawą lub lewą stronę ekranu. Przeciągając stronę z prawa na lewo, powodujesz jej
powolne odwracanie. Możesz także szybko przejść do innego fragmentu książki,
otwierając spis treści i stukając tytuł rozdziału4.
Oczywiście jest to tekst typowo reklamowy, jednak można zauważyć, jak bardzo
producenci chcą pokazać, iż jest to dobra alternatywa dla tradycyjnej książki. Bateria
najnowszego Ipada (Ipad 2) działa 10 godzin, tak więc może to stanowić problem
podczas długiej podróży5. Jednak Ipad ma też wiele zalet, m.in. dużą pamięć —
nawet do 64 GB danych, co pozwala wykorzystać urządzenie nie tylko jako e-booka,
lecz także jako np. album do zdjęć. Ma też dostęp do Internetu poprzez WiFi, ekran
wielkości A5 — bardzo zbliżony do rozmiaru większości książek. Możemy na nim
powiększać obraz wyświetlany na ekranie — nie ma więc problemów z czytaniem,
nawet przy wadzie wzroku. Waży 613 g, czyli trochę więcej niż mała butelka wody
mineralnej — jednak w zamian otrzymujemy kamerę, aparat fotograficzny, przenośny
dysk twardy, przeglądarkę internetową i oczywiście „rasowego” e-booka6. Największą
wadą Ipada jest jego zaporowa cena, która zaczyna się od 2259 zł (za najmniej
pojemną wersję — 16 GB) do 3499 zł (za najlepszą — 64 GB wersję działającą w
sieci 3G). Za tę cenę można kupić już przyzwoitego laptopa, który na razie może
zaoferować nam mimo wszystko dużo więcej funkcji7.

4

Dane o aplikacji ibooks. W: Apple [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.apple.com/pl/ipad/features/ibooks.html.
5
Tamże.
6
Dane techniczne Ipada .W: Apple [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.apple.com/pl/ipad/specs/.
7
Przykładowa cena ze sklepu internetowego palmptop.pl [on-line].[Dostęp 04.04.2011]. Dostępny w
World Wide Web: http://palmtop.pl/74839/ipad-2-cena/.
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Rys. 2. Ipad — książka elektroniczna zbliżona formą do tradycyjnej.
Źródło: Apple [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.apple.com/pl/ipad/features/ibooks.html.

Rys. 3. Półka biblioteczna w urządzeniu Ipad.
Źródło: Apple [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.apple.com/pl/ipad/features/.

Amazon Kindle — urządzenie sprzedawane przez Amazon.com zdobyło w Stanach
bardzo dużą popularność. Jego pamięć pozwala na zapisanie ok. 3500 książek (ok.
4 GB). W przeciwieństwie do Ipada jest to typowy e-book. Nie ma tylu funkcji co
wspomniany Ipad, jednak trzeba pamiętać, że jest to urządzenie innego typu, z
konkretnym przeznaczeniem. Jego największą zaletą jest cena, która waha się od
139 do 379 dolarów i jest znacznie niższa od ceny typowych tabletów. W Kindle
niewątpliwą zaletą jest wytrzymałość baterii, która według deklaracji producenta
może wytrzymać nawet miesiąc. Kindle ma 6-calowy wyświetlacz w tańszej wersji
oraz 9,7-calowy w najdroższej wersji Kindle DX. Niektóre wersje Kindla posiadają
WiFi, inne WiFi i 3G (darmowy dostęp on-line do księgarni Amazon.com oraz do
Internetu z większości miejsc na świecie) — jednak w przeciwieństwie do tabletów
połączenie z Internetem służy przede wszystkim do pobierania nowych książek, a nie
surfowania po stronach WWW (chociaż w urządzeniu znajdziemy przeglądarkę, nie
jest ona tak dobra jak u konkurencji (Ipad). Kindle otworzy każdy plik pdf, txt, rtf, jpeg,
gif, png, bmp, prc, doc, docx, html, można również odsłuchać tekst (zawiera
syntetyzator mowy). Waży w najmniej zawansowanej wersji 241 g, a w najbardziej
4
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zaawansowanej 536 g. Jest więc lżejszy niż standardowe tablety, przez co długie
trzymanie w ręce nie jest tak bardzo męczące. Książka jest pobierana średnio w
jedną minutę. Możemy powiększać czytany tekst, a nawet zmieniać czcionkę.
Kindle pozwala dołączać notatki i komentarze do czytanego przez nas tekstu, które
są wprowadzane za pomocą wygodnej klawiatury QWERTY. Urządzenie pozwala
również przeglądać Wikipedię, wyszukiwać w Google. Księgarnia Amazon ma w
swojej ofercie 850 tys. książek, z czego ponad 600 tys. można kupić za 9,99 dolarów
(często taniej). Oprócz płatnych książek znajdziemy mnóstwo darmowych
dokumentów, m.in. 1,8 mln książek wydanych przed 1923 r., 50 tys. audiobooków,
gazety, magazyny i blogi. Jeśli mamy książki w którymś z powyższych formatów na
innym urządzeniu, możemy je zgrać do Kindla za pomocą kabla USB. Kindle jest
urządzeniem przeznaczonym głównie do czytania, dlatego ekran został tak
stworzony, aby był jak najmniej męczący dla oka8.

Rys. 5. Ilustracja przedstawia urządzenie Amazon Kindle.
Źródło: Amazon.com [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.amazon.com/dp/B002Y27P3M/?tag=gocous20&hvadid=5729884517&ref=pd_sl_992dhxljd6_b.

8

Dane techniczne z oficjalnej strony urządzenia Amazon Kindle [on-line]. [Dostęp 04.04.2011].
Dostępny w World Wide Web:
http://www.amazon.com/dp/B002Y27P3M/?tag=gocous20&hvadid=5729884517&ref=pd_sl_992dhxljd
6_b.
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Rys. 6. Porównanie grubości Amazon Kindle do ołówka.
Źródło: Amazon.com [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.amazon.com/dp/B002Y27P3M/?tag=gocous0&hvadid=5729884517&ref=pd_sl_992dhxljd6_b.

eClicto — warto o nim wspomnieć nie tylko dlatego, że jest to pierwsze polskie
urządzenie służące do odczytu e-booków, jest to również całkiem dobre urządzenie,
które spełnia swoją rolę jako czytnik dokumentów elektronicznych. Oprócz
możliwości kupienia samego urządzenia firma Kolporter prowadzi również sklep
internetowy ze zbiorem książek i blog internetowy. Urządzenie obsługuje pliki w
formacie pdf, txt, html, ma również wbudowany odtwarzacz mp3. Czytnik waży tylko
174 g, jest więc najlżejszy z wszystkich wymienionych urządzeń tego typu. Pamięć
urządzenia nie jest zbyt wielka — tylko 512 MB, istnieje jednak możliwość
powiększenia jej o 4 GB za pomocą karty SD, co pozwala na zapisanie ok. 8 tys. ebooków (według danych producenta). Wadą może być bateria, która działa do
czterech dni, a jest to zbyt mało w stosunku do tego, co oferuje konkurencja (Amazon
Kindle). Jego cena wraz z 100 darmowymi książkami to 899 zł9.

9

Dane techniczne z oficjalnej strony producenta urządzenia eClicto [on-line]. [Dostęp 04.04.2011].
Dostępny w World Wide Web: http://www.eclicto.pl/.
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Rys. 7. Ilustracja przedstawia urządzenie polskiej firmy eClicto.
Źródło: eClicto [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eclicto.pl/.

Nook — to kolejny amerykański e-book. Cechą, która go wyróżnia, jest możliwość
pożyczenia książki na dwa tygodnie innemu posiadaczowi takiego samego
urządzenia. Jego pamięć to 8 GB (ok. 6 tys. książek) z możliwością powiększenia o
32 GB za pomocą karty microSD, co czyni czytnik drugim po Ipadzie pod względem
wielkości pamięci. Nook waży 448 g. Podobnie jak w Amazon Kindle możemy
zmieniać wielkość czcionki. Jest również urządzeniem do słuchania audiobooków.
Bateria wystarcza na 100 godzin słuchania plików audio i do 8 godzin czytania — co
jest dość słabym wynikiem w porównaniu do konkurencji. Czytnik może odtwarzać
wiele formatów plików (epub, pdf, s, doc, ppt, pps, txt, docm, xlsm, pptm, ppsx, ppsm,
docx, xlx, pptx, jpg, gif, png, bmp, mp3, aac, mp4). Książki można kupować u
producenta Barnes & Noble, który oferuje aż 2 mln dokumentów elektronicznych.
Jego cena wynosi 249 dolarów10.

10

Dane techniczne z oficjalnej strony producenta Barnes & Noble.com [on-line]. [Dostęp 04.04.2011].
Dostępny w World Wide Web:
http://www.barnesandnoble.com/nookcolor/features/techspecs/index.asp?cds2Pid=35607.
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Rys. 8. Przykładowa strona e-booka oraz okładka czasopisma kobiecego „ELLE”.
Źródło: Barnes & Noble.com [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.barnesandnoble.com/u/nookcolor-feature-color-touchscreen/379002480/?cds2Pid=35583.

Samsung Galaxy Tab — jest to urządzenie bardziej zbliżone do Ipada niż do
poprzednio wspomnianych typowych czytników. Samsung waży 380 g, jest więc
lżejszy od Ipada. Wyświetlacz ma 7 cali. Bateria wytrzymuje 7 godzin. Sprzedawany
jest w wersjach 16 i 32 GB z możliwością powiększenia tej wartości o 32 GB kartą
microSD. Z dodatkowych funkcji do dyspozycji mamy słabej jakości aparat
fotograficzny 3,2 mpx, kamerę, odtwarzacz mp3, GPS, dobrą przeglądarkę
internetową. Urządzenie posiada również WiFi11. Książki możemy pobierać i
kupować za pomocą programu Kobo (dostępnego w systemie Android 2.2). Program
oferuje 2,2 mln książek, 2500 gazet i 1600 czasopism12. Cena tabletu to ok. 1550
zł13.

Rys. 9. Zdjęcia reklamowe wielofunkcyjnego urządzenia dotykowego firmy Samsung.
Źródło: CHIP.pl [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.chip.pl/news/sprzet/tablety/2010/09/galaxy-tab-bedzie-drozszy-od-ipada.
11

Oficjalna strona urządzenia firmy Samsung Galaxy Tab [on-line]. [Dostęp 04.04.2011].
Dostępny w World Wide Web:
http://www.galaxytab.samsung.pl/?gclid=CMejx62gh6gCFcOEDgodDQyqqw.
12
Opis programu KOBO. W: The Galaxy Tab [on-line]. [Dostęp 04.04.2011]. Dostępny w World Wide
Web: http://www.thegalaxytab.com/2010/09/05/kobo-for-ebook-reading-inside-galaxy-tab/.
13
Porównanie cenowe dot. urządzenia Galaxy Tab. W: skąpiec.pl [on-line]. [Dostęp 06.06.2011].
Dostępny w World Wide Web: http://www.skapiec.pl/site/cat/20/comp/1572388.
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BOOX 60 — mniej znane od wspomnianych już urządzeń, jednak również warto
zwrócić na nie uwagę. Jest to produkt firmy ONYX. Czyta niemalże każdy format, w
jakim wydany może być e-book (pdf, djvu, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt, html,
mobipocket (bez drm), prc, epub, chm, pdb, rtf, fb2, jpg, gif, bmp, tiff). Jako jeden z
nielicznych jest kompatybilny z coraz bardziej popularnymi plikami DjVu. Firma
ONYX współpracuje z firmą IVONA, więc do dyspozycji mamy jeden z najlepszych
syntetyzatorów mowy, który przeczyta nam książki nawet w polskiej wersji językowej.
Urządzenie posiada WiFi (w kolejnej wersji przewidywany jest również modem 3G) i
przeglądarkę internetową, która radzi sobie praktycznie z każdą stroną WWW. Do
wyróżniających się funkcji należy e-ink (e-atrament) –jest to opatentowany materiał
pozwalający na umieszczanie na ekranie dowolnych wzorów. W praktyce pozwala to
na szkicowanie, tworzenie notatek na marginesach dokumentów elektronicznych —
tak samo jak w książce drukowanej. Wielkość ekranu to 6 cali, niestety producent nie
podaje jego wagi14. Cena urządzenia to ok. 1100 zł15.

Rys. 9. Zdjęcia urządzenia BOOX 60.
Źródło: ONYX [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://onyx-ereader.pl/produkty/boox-60.

Pocketbook Pro 902/903 — urządzenie firmy Green Reader. Przekątna
wyświetlacza czytnika ma 9,7 cala, waży 584 g, co nie czyni go najlżejszym. Posiada
Bluetootha, modem Wi-Fi oraz 3G, czytnik mowy i podobnie jak Ipad akcelerometr
(umożliwia automatyczne wykrywanie pozycji urządzenia, pozwala to na sterowanie
za pomocą ruchów, które nim wykonujemy. Posiada również standardowe wyjście
słuchawkowe 3,5 mm, może być też używane jako odtwarzacz mp3. Urządzenie
pozwala nam na otwieranie dokumentów elektronicznych w wielu formatach, m.in.
fb2 (zip), txt, pdf, djvu, rtf, html, prc, chm, epub, doc, tcr, bmp, jpeg, png, tiff. Jego
minusem jest mała pamięć 2 GB, jednak jest możliwość rozszerzenia jej za pomocą

14

Dane techniczne z strony firmy ONYX producenta eReadera BOOX 60. ONYX [on-line]. [Dostęp
06.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://onyx-ereader.pl/produkty/boox-60.
15
Cena urządzenia BOOX 60 wg serwisu czytio.pl. czytio.pl [on-line]. [Dostęp 06.06.2011]. Dostępny
w World Wide Web: http://www.czytio.pl/product/6/Onyx/Boox-60.html.
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karty microSD (o 32 GB). Producent nie podaje niestety, jak długo urządzenie może
działać bez ładowania baterii. Cena waha się od 299 do 339 dolarów16.

Rys. 10. Zdjęcia urządzenia Pocketbook Pro 902.
Źródło: The Green Reader Ltd. [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: http:
www.greenreader.co.uk.

iRiver Cover Story — jest to urządzenie firmy, która zajmuje się produkcją
odtwarzaczy muzycznych. Unikatową cechą produktu jest możliwość zmiany
obudowy, np. na inny kolor. Urządzenie poza oryginalnym wyglądem ma też spore
możliwości techniczne, np. 6-calowy wyświetlacz i jest dość lekkie (waży 284 g).
Jego wybudowana pamięć to 2 GB z możliwością powiększenia za pomocą karty
pamięci SDHC 32 GB. Urządzeniem tym powinni zainteresować się pasjonaci muzyki
(firma iRiver słynie z produkcji odtwarzaczy mp3 bardzo dobrej jakości).
Standardowo posiada oczywiście wyjście słuchawkowe 3,5 mm. W urządzeniu
wbudowane są głośniki oraz dyktafon. Dostępne są dwie wersje z WiFi oraz bez.
Technologia e-ink umożliwia robienie notatek ręcznie np. za pomocą rysika. Formaty,
które można odtworzyć, to: pdf, epub, txt, doc, ppt, xls, hwp, djvu i fb2, jpg, bmp, png,
gif, zip oraz audio mp3, wma i ogg. W seryjnie wgranym oprogramowaniu znajdziemy
słownik polsko-angielski Oxford. Oczywiście oprogramowanie urządzenia, tak jak i w
przypadku konkurencji, pozwala na powiększanie dokumentu lub dowolnego
fragmentu. iRiver posiada wyświetlacz o ośmiostopniowej szarości — dzięki temu
jego bateria potrafi wytrzymywać na jednym cyklu znacznie dłużej niż u
konkurencji17. Pozwoli to, według producenta, na przeczytanie ok. 90 tys. stron (choć
są to informacje mało obiektywne, bo każdy czyta w innym tempie). Cena urządzenia
to ok. 900 zł18. Niestety firma iRiver nie dysponuje własną księgarnią, tak więc
czytelnik zmuszony jest do korzystania z księgarni konkurencji, np. Amazon.com.
16

Dane z oficjalnej strony firmy Green Reader producenta urządzenia Pocetbook. W: The Green
Reader Ltd. [on-line]. [Dostęp 04.04.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.greenreader.co.uk.
17
Dane z oficjalnej strony firmy iRiver producenta e-czytnika. W: iRiver [on-line]. [Dostęp 04.04.2011].
Dostępny w World Wide Web: http://www.iriver.pl/64,features,produkty.php.
18
Przykładowa cena urządzenia firmy iriver z sklepu Merlin elektronika. W: Merlin elektronika.pl [online]. [Dostęp 04.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://merlin.pl/Czytnik-ksiazek-
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Rys. 11. Zdjęcia urządzenia do odczytu książek firmy iRiver (obudowa w różnych kolorach).
Źródło: iRiver [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide:
http://www.iriver.com/product/view.asp?pCode=002&pNo=80.

BeBook Neo — był pierwszym czytnikiem e-booków z WiFi. Urządzenie ma 6calowy wyświetlacz i waży 298 g. Jeden cykl baterii wystarczy na przeczytanie 7 tys.
książek — czas ładowania baterii to tylko 3 godziny. Produkt, mimo że posiada WiFi,
jest gorszym narzędziem do przeglądania Internetu od konkurencji (np. Ipada czy
Samsunga) ze względu na czarno-biały wyświetlacz. Umożliwia sporządzanie
ręcznych notatek. Producent oferuje bibliotekę 20 tys. bezpłatnych książek, jednak
nie znajdziemy tam nowości, a jedynie klasykę, na którą wygasły już prawa autorskie,
np. Szekspira, Braci Grimm czy Leonarda Da Vinci. W bibliotece są dostępne jedynie
trzy polskie książki (Sklepy Cynamonowe Bruno Schulza, Szachy i warcaby: droga
do mistrzostwa Edwarda Laskera, Przyjaciel Dziatek. Wierszyki dla Dziatwy Polskiej
w Ameryce Karola Watchla). Jak więc widzimy, biblioteka ta nie jest zbyt zasobna,
konieczne będzie zatem korzystanie z innych księgarni internetowych. Obsługiwane
formaty e-booków to: epub, pdf, txt, html, rtf, mobi (non drm only), chm, pdb, jpg, png,
gif, bmp, tiff. Możemy również używać czytnika jako odtwarzacza mp3, ponieważ jest
wyposażony w standardowe wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Dużym minusem
urządzenia jest mała pamięć (512 MB) z możliwością rozszerzenia do 16 GB za
pomocą karty SD — pod tym względem jest to jedno z najsłabszych urządzeń, biorąc
pod uwagę parametry konkurencji. Jego cena według danych ze strony producenta
to 269 euro19.

elektronicznych-iRiver-eBook-Cover-Story-Basic2GB%20White_iriver/browse/product/208,834065.html?utm_source=ceneo_porownywarka&utm_medi
um=porownywarki&utm_campaign=elektronika_ceneo&utm_term=Czytnik-ksiazek-elektronicznychiRiver-eBoo.
19
Dane pochodzą z oficjalnej strony producenta urządzenia BeBook [on-line]. [Dostęp 04.04.2011].
Dostępny w World Wide Web: http://mybebook.com/6-inch-ereaders/c14/p25/bebook-neoereader/product_info.html.
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Rys. 12. Zdjęcia urządzenia BeBook Neo.
Źródło: BeBook [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide: http://mybebook.com/6-inchereaders/c14/p25/bebook-neo-ereader/gallery/product_info.html.

Prestigio Libretto PER5062B — urządzenie czeskiego producenta. Posiada 6calową matrycę, z obrazem wyświetlanym w rozdzielczości 800x600 pikseli. Waży
240 g — jest więc stosunkowo lekkie. Jego wymiary to 170x125x7 mm (warto
zwrócić uwagę na ostatni parametr — jest to urządzenie o niewielkiej grubości, przez
co bardzo dobrze trzyma się je w ręku). Formaty, które obsługuje, to: txt, epub & pdf
z adobe drm, html, jpeg, bmp, png, mp3. W tym zakresie urządzenie, w porównaniu
do konkurencji, ma niewiele do zaoferowania. Wytrzymałość baterii jest na wysokim
poziomie, pozwala według danych producenta na przeczytanie ok. 10 tys. stron.
Posiada system operacyjny Linux. Poprzez wbudowane WiFi można pobierać książki
z różnych księgarni internetowych (brak księgarni stworzonej przez producenta).
Posiada wyjście USB, AUX (3,5 mm jack) oraz głośnik. Największym minusem
urządzenia jest brak pamięci wewnętrznej, tak więc cała przestrzeń, z której
korzystamy, pochodzi z karty microSD (producent załącza kartę 2 GB). Cena
urządzenia to 200 euro. Producent oferuje również urządzenia o gorszych
parametrach, których ceny zaczynają się od 90 euro20.

Rys. 13. Zdjęcia przedstawiają urządzenie Prestigio Neo.
Źródło: Prestigio [on-line]. [Dostęp 20.06.2011]. Dostępny w World Wide:
http://www.prestigio.pl/products/eBook-readers/3-series/eBook-Reader-PER5062B.
20

Dane pochodzą z strony producenta urządzenia Prestigio [on-line]. [Dostęp 05.04.2011]. Dostępny
w World Wide Web: http://www.prestigio.pl/products/eBook-readers/3-series/eBook-ReaderPER5062B.
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Opisując rynek e-booków, nie można zapomnieć o urządzeniu jednego
z najpopularniejszych producentów sprzętu elektronicznego na świecie. SONY
PRS650BC wyposażony jest w 6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 800x600
pikseli. Waży jedynie 215 g, jego grubość to 9,6 mm. Obraz wyświetlany jest w 16skalowej szarości. Według producenta bateria pozwala na przeczytanie 10 tys. stron
lub pracę przez dwa tygodnie. Formaty odczytywane to: epub, pdf, txt, rtf, bbeb, mp3,
acc, jpeg, gif, png, bmp. Pamięć wewnętrzna to 2 GB, co według producenta pozwala
na przechowywanie 1200 książek. Mamy jednak możliwość rozszerzenia tej pamięci
nie tylko kartą SD (do 32 GB), lecz także kartą Memory Stick PRO Duo o pojemności
4 GB. Łącznie możemy więc mieć w urządzeniu pamięć 38 GB, co powinno
wystarczyć do przechowania ok. 23 tys. książek. Urządzenie posiada anti-glare
screen, co umożliwia czytanie na zewnątrz w czasie słonecznej pogody. Jest
wyposażone w wyjście USB oraz AUX (3,5 mm jack). Może również być
elektronicznym notatnikiem. Ciekawym rozwiązaniem jest oferowany program
Reader Library (w wersji dla komputerów z systemem Windows oraz MAC), który po
zainstalowaniu na komputerze umożliwia ściąganie książek z różnych e-księgarni.
Urządzenie kosztuje 299 dolarów21.

Rys. 14. Zdjęcie eReadera Sony PRS650BC.
Źródło: Sony make.believe [on-line]. [Dostęp 21.06.2011]. Dostępny w World Wide:
http://www.sony.com.au/product/prs-650.

Dell Streak 7 Tablet — na samym końcu zostanie przedstawione urządzenie
bardziej podobne do Ipada niż do reszty eReaderów. Dell jest 7-calowym tabletem
oraz telefonem pracującym w sieci 4G (pierwsze tego typu urządzenie na świecie).
Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości 800x600 pikseli, pracuje w systemie Android
— doskonale znanym przez właścicieli telefonów m.in. Samsung, Sony Ericsson.
System ten pozwala na pobieranie wielu darmowych aplikacji, gier itp. Książki
możemy pobierać i kupować za pomocą programu Kobo, wspomnianego już
wcześniej przy urządzeniu Samsung Galaxy Tab. Jest to urządzenie wielofunkcyjne i
oprócz standardowego modemu WiFi posiada również GPS, dwie kamery 1,3 oraz 5
MP, przeglądarkę internetową obsługującą także strony wykonane w programie
Flash. Pamięć wewnętrzna to 16 GB, z możliwością poszerzenia jej o dodatkowe 32
GB za pomocą karty SD, MMC lub SDHC. Urządzenie wyposażone jest w bardzo
silną baterię 2780 mAh, jednakże kolorowy wyświetlacz i wielofunkcyjność

21

Dane dotyczące urządzenia Sony PRS650BC z oficjalnej strony producenta. W: Sony make.believe
[on-line]. [Dostęp 05.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sony.com.au/product/prs650.
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urządzenia z całą pewnością nie zagwarantują nam tak długiego czasu pracy jak
w typowych eReaderach. Cena urządzenia to 499 dolarów22.

Rys. 15. Zdjęcie wielofunkcyjnego „Taba” firmy Dell.
Źródło: Dell [on-line]. [Dostęp 21.06.2011]. Dostępny w World Wide:
http://www.dell.com/us/business/p/mobile-streak-7/pdv.

Analizie porównawczej poddane zostały najważniejsze urządzenia, które obecnie
można nabyć. Z całą pewnością w przeciągu najbliższych lat, a może nawet miesięcy
pojawią się nowe, doskonalsze i bardziej wielofunkcyjne produkty. Należy pamiętać,
że żyjemy w czasach ciągłego rozwoju technicznego. Już w tej chwili urządzenia te
dają nam naprawdę wiele możliwości, takich jak surfowanie po Internecie,
korzystanie z zasobnych bibliotek cyfrowych, wykonywanie zdjęć czy filmów, itp.
Ciągle jeszcze minusem tych urządzeń jest stosunkowo wysoka cena. Należy
również wspomnieć, że zakup eReadera nie jest jedynym kosztem, jaki poniesiemy
— kolejnym będą książki. Mamy co prawda dostęp do takich stron, jak Projekt
Gutenberg czy darmową ofertę e-księgarń. Są to jednak najczęściej dzieła, które
mają powyżej 70 lat (wygasłe prawa autorskie), które nie zawsze będą dla nas
atrakcyjne. Za nowe książki trzeba najczęściej zapłacić tyle, ile płacimy za tradycyjną
książkę. Plusem w tym wypadku jest tylko to, że mamy w jednym małym urządzeniu
dostęp do wszystkich tekstów. Dużym plusem będzie też wspomniana wcześniej
możliwość syntetyzowania mowy z tekstu, która z całą pewnością otwiera nowe
możliwości dla osób niewidomych i niedowidzących.
Przed zakupem urządzenia warto zastanowić się, do czego ma ono służyć. Jeśli do
surfowania po Internecie, oglądania filmów, słuchania muzyki i korzystania z innych
aplikacji, a czytanie e-książek będzie tylko dodatkową czynnością — warto
przemyśleć zakup wielofunkcyjnego tabletu, takiego jak Ipad, Samsung czy Dell.
Jeśli urządzenie ma nam służyć głównie do czytania książek, to warto kupić
typowego eReadera, jakim jest np. Amazon Kindle — jego bateria wystarczy na
długie korzystanie bez potrzeby ładowania, a nasz wzrok nie będzie tak zmęczony,
jak w przypadku tabulatorów wielofunkcyjnych, ponieważ, typowe eReadery nie mają
podświetlanej matrycy i praktycznie nie męczą wzroku bardziej niż tradycyjna
książka.
22

Dane dotyczące urządzenia Dell Streak 7 Tablet z oficjalnej strony producenta. W: Dell [on-line].
[Dostęp 05.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dell.com/us/business/p/mobile-streak7/pdv.

14

B iu let yn E B IB , n r 6 (1 24) /201 1 , Magazyn studencki
Dz ia ł ar tyku ł y te matyczne

Artykuł nie opisuje całego rynku urządzeń do odczytu dokumentów elektronicznych,
który prężnie rozwija się i nie jest możliwe, aby udało się go szczegółowo omówić w
jednym tekście. Przedstawiono zaledwie ogólny zarys tej tematyki, w celu
umożliwienia osobom zainteresowanym znalezienia najważniejszych informacji
pozwalających dokonać właściwego wyboru eReadera, który będzie spełniał ich
oczekiwania i wymagania.
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