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Oceń prawdziwość zdania Tak Nie 

Dzieło jest częścią książki. 

Książka jest częścią dzieła. 

Istnieje autor bez dzieła. 

Istnieje książka bez dzieła. 

Istnieje dzieło bez książki. 

Autor jest twórcą dzieła.  

Autor jest twórcą książki.  
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Czyli dzieło nie potrzebuje książki,  

 ale książka potrzebuje dzieła. 

 

Autor nie potrzebuje wydawcy,  

 ale wydawca potrzebuje autora.  
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Model tradycyjny 

• wydawnictwo ustala reguły, kontroluje wszystkie 

etapy pracy nad książką, rynek, a nawet 

zachowania odbiorcy 

• zhierarchizowana struktura: redakcja 

merytoryczna i techniczna, korekta, dział 

graficzny, marketing i promocja 

• drukarnia 

• dystrybucja 
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Przełom roku 1989 

• rynek ustala reguły, powstaje wiele nowych 

wydawnictw i hurtowni, odbiorca ma wybór 

• spadek nakładów i rentowności 

• współpracownicy poza wydawnictwem 

• wzrost pozycji dystrybutorów 
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„Pan Hurtownik zgodził się udzielić mi audiencji ,  
a także pochylić nad moim problemem, czyli próbą  

umieszczenia dwóch książeczek z mojej oficyny  

w jego ofercie handlowej. (…)  

 

Pamiętam owo traumatyczne przeżycie, bo raz na zawsze  
określiło ono mój stosunek do Panów Hurtowników  

jako najważniejszych postaci w branży książki (…) wszak  

to od nich zależy <być albo nie być> wydawcy na rynku”.  
 

   

  Andrzej Nowakowski, Panowie Hurtownicy,  

  „Biblioteka Analiz” 19/2007 



 

Wpływ  

nowych technologii 
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• przekaz autorski         zaadjustowany maszynopis 

• zaadjustowany maszynopis        skład  

• skład          książka 
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Wpływ technologii 

• nowe oczekiwania odbiorcy: szybki, wygodny 

i tani dostęp do treści 

• nowe zachowania autora: wydawca nie jest 

potrzebny  
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Skutki dla książki  
• publikowanie w możliwie wielu formach i 

formatach („wszędobylstwo tekstu”) 

• dodatkowe zasoby i funkcjonalności (grafika, 

multimedia, Internet) 

• czytanie = przeglądanie, oglądanie 

• wirtualne rekomendacje znajomych („długi 

ogon” recenzentów) – zmiana sposobu promocji 

• konkurencja produktów open-source 

• inne zmiany w branży (np. decyzje MEN) 

 

•  
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Formaty e-książek 

• wizualne (PDF) 

• strukturalne, mobilne (oparte na XML, np. 

EPUB, MOBI) 
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Format EPUB 

• z założenia do zapisu i dystrybucji e-książek 

• ostateczny wygląd określany na etapie 

wyświetlania publikacji 

• wygodne czytanie na dowolnym urządzeniu  

• dobry do beletrystyki, słaby do książek 

naukowych 
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Dwa procesy wydawnicze 

• przygotowanie książki drukowanej w 

programie InDesign (docelowy format pliku – 

PDF do druku) 

• przygotowanie e-booka (docelowy format 

pliku EPUB na dowolne urządzenia 

elektroniczne) 
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Firma informatyczna 

• przygotowanie pliku/plików 

• zabezpieczenie (DRM, watermark) 

 

 

 

16 



Self-publishing 

publikacja własnych tekstów na platformach 

wydawniczych 

• krótki czas wprowadzenia książki na rynek 

• zachowanie wszelkich praw do książki 

• znacznie wyższe tantiemy (ok. 50%) 

• natychmiastowa dystrybucja 

• długie życie w sieci 
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http://wydaje.pl/ 



http://poczytaj.to/ 



http://virtualo.pl/ 



http://www.amazon.com/ 



Przepis na Indie 

• napisać książkę i ją opracować (samodzielnie 

lub nie)  

• przygotować okładkę 

• zapisać w odpowiednim formacie 

• wybrać platformę 

• zadbać o promocję 

• tanio sprzedawać (0,99-5 dol.) 

22 



http://www.amandahocking.blogspot.com/p/about-me.html 



http://www.donovancreed.com/Home.aspx 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke_%28author%29  

http://www.donovancreed.com/Home.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke_%28author%29


 

Kto kieruje? 

Kto jest autostopowiczem? 
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