
Pojedynek na tradycję i nowoczesność  

Historię książki można podzielić na dwa etapy.  

Pierwszy z nich to książki pisane ręcznie na różnych materiałach i w 

różnych przestrzeniach (począwszy od rysunków na skałach, poprzez tabliczki z 

pismem klinowym i hieroglify, aż po tabliczki woskowe, zwoje i pergaminy). 

Książki pisane ręcznie były przepięknie zdobione, a ich oprawy były trwałe i 

mogły przetrwać wiele lat, a nawet wieków. Dzisiaj wiele z nich jest 

bezcennymi pozycjami w zbiorach bibliotek państwowych i prywatnych. Ale o 

tym zapewne wiecie z lekcji historii. 

Drugi etap to czas książki drukowanej, który w zasadzie trwa nadal, choć 

metoda ta cały czas ewoluuje, zmienia się, zostaje udoskonalana. Historia 

książki drukowanej jest bardzo długa, więc wszystkich zainteresowanych 

odsyłam do źródeł, np. na stronę:  

http://biblioteka.tu.koszalin.pl/docs/Historia_ksiazki.pdf 

Obecnie jesteśmy na etapie coraz większej liczby książek dostępnych w 

formie  elektronicznej  tzw. ebooków . I tutaj pojawia się pytanie: Co lepsze? 

Tradycyjna książka papierowa czy zdobycz techniki w formie ebooka? 

Pojedynek trwa . 

Myślę, że zarówno zwolennicy tradycji, jak i nowoczesności, mają swoje 

racje. Nie ulega jednak wątpliwości, że książka w każdej formie to wynalazek, 

który odmienił życie ludzkości. 

Poniżej przedstawiam zestawienie argumentów przemawiających za i 

przeciw wymienionym wyżej formom książek: 

 

 



KSIĄŻKA PAPIEROWA EBOOK 

W jednej okładce tylko jedna książka W jednym czytniku może być tysiące 
książek 
 

Jeśli ma duże gabaryty, to książka 
może być i ciężka, i nieporęczna 

Czytnik jest niewielki i lekki, można 
go mieć zawsze blisko siebie 
 

Książki nie trzeba ładować 
 

W czytniku może się rozładować 
bateria 
 

Każda książka jest inna, ma inną 
okładkę, szeleszczą w niej kartki 
 

Czytnik przez długi czas jest taki sam 
(chyba, że kupimy sobie nowy) 

W ciemnościach do czytania książki 
niezbędne jest światło 
 

Do czytania ebooka światło nie jest 
nam potrzebne 

Książka pachnie, zwłaszcza ta nowa 
 

Czytnik jest bezzapachowy 

Książki zajmują dużo miejsca na 
półkach 
 

Czytnik nie potrzebuje półki – może 
leżeć wszędzie  

Książki łatwiej zniszczyć, poplamić, 
zalać 
 

Czytnik nie kurzy się tak, jak książka, 
choć też możemy go zalać  

 Na czytniku można odpowiednio 
powiększyć czcionkę, tak, aby łatwo 
nam było czytać 
 

 

Wybór ulubionej formy książki należy do Ciebie i zależy tylko od Twoich 

preferencji. Cokolwiek wybierzesz, będzie dobre dla Ciebie i Twojego rozwoju. 

Bylebyś tylko tego wyboru dokonał i czytał! 

 Agnieszka Grzegórzek-Zając 

Źródła: 

https://czytajpl.pl/2019/03/04/10-powodow-dla-ktorych-ebooki-sa-lepsze-niz-ksiazki-drukowane/ 

https://alicjamakota.pl/tradycyjne-ksiazki-sa-lepsze/ 

https://magicznyswiatksiazki.pl/moje-zdanie-na-temat-tego-co-lepsze-ksiazka-papierowa-czy-elektroniczna/ 
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