
ibuk.pl to największa naukowa wypo-
życzalnia online w  Polsce. należący do 
Grupy PWn serwis udostępnia cyfrowe 
wersje publikacji – przede wszystkim 
naukowych i  akademickich (podręczni-
ki, skrypty, monografie, czasopisma). 
Można tu odnaleźć tytuły ze wszystkich 
dziedzin nauki, opublikowane przez naj-
ważniejszych wydawców w kraju.

Wydawnictwo naukowe uMK syste-
matycznie zwiększa liczbę swoich ksią-
żek dostępnych na ibuku. obecnie jest to 
550 tytułów, dodajmy, że liczba ta pla-
suje nas bardzo wysoko wśród polskich 
wydawców naukowych i  akademickich. 
Dla porównania: Wydawnictwo nauko-
we PWn udostępnia 847 książek, Wy-
dawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego 
– 527.

Jak to działa?

Dostęp do ebooków Wydawnictwa na-
ukowego uMK jest możliwy za pośred-
nictwem stron: Wydawnictwa – www.
wydawnictwoumk.pl, zakładka „publika-
cje cyfrowe”, Biblioteki uniwersyteckiej 
– http://opac.bu.umk.pl, zakładka „ibuk”
– lub strony www.ibuk.pl. serwis ibuk.
pl umożliwia m.in. przeglądanie oferty,
wyszukiwanie, zakup dostępu do wybra-

nej pozycji, czytanie zakupionych pozycji 
oraz wydruk określonej liczby stron. Ko-
rzystanie z  serwisu wymaga posiadania 
konta myiBuK i bycia zalogowanym pod-
czas wykonywania większości operacji. 
Aby założyć konto myiBuK, należy klik-
nąć „logowanie/rejestracja”, a następnie 
wpisać swój email i hasło. osoba, która 
nie jest zalogowana, może przeglądać 
katalog i  wybierać pozycje do koszyka. 
Prawa do oglądania książek nabywa się 
bezgotówkowo w  następujący sposób: 
1. wybieramy interesujący nas tytuł, 2.
zaznaczamy opcję wypożyczenia lub za-
kupu, 3. jeśli wybraliśmy „wypożycz”,
wskazujemy odpowiednią dla nas dłu-
gość dostępu.

Formy dostępu

Płatności można regulować za pomocą 
sMs, karty lub przelewu. Realizacja za-
mówienia trwa od kilku minut do dwóch 
dni. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty 
uzyskujemy dostęp do wybranej książki 
na dobę, tydzień, miesiąc lub semestr (5 
miesięcy). Dodatkowo możemy wydru-
kować 5, 10, 15 lub 20% stron tekstu (w 
zależności od opcji czasowej wykupione-
go dostępu). Warto podkreślić, że naj-
niższa opłata wynosi tylko 4,92 zł. W tej 
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UMK na ibuku! cenie przez 24 godziny otrzymujemy 
dostęp do jednego spośród 550 tytułów 
Wn uMK oraz możliwość wydruku 5% 
stron tekstu tej książki. Dzięki współ-
pracy serwisu ibuk.pl z platformą www.
iformat.pl można również zakupić tytuł 
bez ograniczenia czasowego. W  razie 
gdy nie zdążyliśmy przeczytać wybranej 
pozycji lub wyczerpaliśmy limit wydruku 
stron, możemy dokupić pakiet dostępu 
i wydruku. 

Formaty publikacji
serwis ibuk.pl oferuje książki w  róż-

nych formatach, ale najpopularniejsze 
z nich to:

1.  PDF – wciąż najpopularniejszy for-
mat publikacji elektronicznych;
jego głównymi zaletami są: wierne
odwzorowanie książki papierowej
(z utrzymaniem wyglądu i  nume-
racji strony), dobra jakość ilustracji
oraz poprawne wyświetlanie tabel
i wykresów, dobra jakość wydruku;
format polecany do pracy na kom-
puterze;

2.  iBuK – najnowocześniejszy format
oparty o standard HTMl5, jako je-
dyny sprawdzający się zarówno
na komputerze, jak i  tablecie czy
telefonie; pozwala na wygodne
czytanie książki; umożliwia szyb-
kie zaznaczanie treści, dodawanie
komentarzy i  notatek, tworzenie
cytatów oraz kompendiów czy pro-
jektów;

3.  ePuB – format oparty o  HTMl,
przeznaczony przede wszystkim dla
urządzeń mobilnych, najważniejszą
zaletą tego formatu jest bezproble-
mowe wyświetlanie treści książki
na mniejszych ekranach.

Podsumujmy: dzięki serwisowi ibuk.
pl można czytać (lub kupić) 550 naszych 
książek w dowolnym miejscu, o dowol-
nej porze i na dowolnym urządzeniu bez 
instalacji dodatkowego oprogramowa-
nia. Dodajmy, że publikacje te są dostęp-
ne również na tablecie i  smartphonie, 
wystarczy uruchomić przeglądarkę in-
ternetową i wpisać adres: http://reader.
ibuk.pl. Po wybraniu opcji „dostęp offli-
ne” można czytać książki bez dostępu do 
internetu. 

Do zobaczenia na ibuku!

Marcin Lutomierski
Wydawnictwo naukowe uMK
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