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treści książek powiązane 
ze słownikami i encyklopedią 
Wydawnictwa Naukowego PWN

wyjątkowy księgozbiór niedostępny 
na innych platformach

całodobowy dostęp do książek 
z dowolnego miejsca

zaawansowane narzędzia do pracy 
z tekstem - przygotowane z myślą 
o studentach, wykładowcach, 
czytelnikach

nowoczesna technologia 
pozwalająca na korzystanie 
z książek także na urządzeniach 
mobilnych

bogaty wybór publikacji 
największych polskich wydawców 
akademickich, profesjonalnych 
i popularnych

IBUK

Najlepsze 
wsparcie dla
nowoczesnej 
biblioteki

Naszą platformę rozwijamy z myślą 
o potrzebach polskich studentów, 
czytelników bibliotek publicznych 
i profesjonalistów. Pracując nad 
doskonaleniem rozwiązania, 
wspieramy się wiedzą wszystkich 
naszych klientów, którzy towarzyszą 
nam już ponad 5 lat.



Szanowni Państwo!

Alit lectio ingenium - czytanie 
karmi umysł.
Nie sposób zaprzeczyć tym słomom Seneki.

II dzisiejszych czasach dostęp do książek powinien być łatwy 
i szeroki, dlatego ponad 5 lat temu stworzyliśmy pierwszą 
w Polsce czytelnię online ze specjalną wersją dla instytucji - dziś 
działającą pod nazwą ¡buk Libra.

Ibuk Libra to nowoczesna, polskojęzyczna platforma umożliwiająca dostęp do pełnych 
tekstów kilku tysięcy książek - podręczników akademickich, publikacji naukowych, popular
nonaukowych i specjalistycznych, a nawet beletrystyki. Dzięki zaawansowanej technologii 
i dostępowi online czytelnicy mają możliwość korzystania z serwisu przez całą dobę, z dowol
nego miejsca.

Udostępniamy publikacje najważniejszych, renomowanych wydawców obecnych na polskim 
rynku i w przypadku wielu wydawnictw, jak choćby Wydawnictwa Naukowego PWN, jest to 
oferta unikatowa - w wersji elektronicznej nieosiągalna w żadnym innym serwisie. Z każdym 
miesiącem rośnie liczba współpracujących z nami oficyn.

Szybko powiększa się też grono instytucji korzystających z naszej platformy-jest to już blisko 
200 zadowolonych klientów w całej Polsce. Wszystkim zapewniamy wsparcie marketingowe, 
pomoc techniczną oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy, dzięki czemu 
przebiega ona w przyjaznej atmosferze.

Z uwagą wysłuchujemy sugestii klientów, co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem 
pozwala nam udoskonalać platformę i wychodzić naprzeciw potrzebom czytelniczej 
społeczności. Owocem tych działań jest najnowsza odsłona platformy na miarę XXI wieku, 
która pozwala nie tylko czytać książki, ale umożliwia także zaawansowaną pracę z tekstem 
oraz korzystanie z zasobów za pomocą różnego rodzaju urządzeń mobilnych.

Zapraszamy zatem do współpracy - bo przecież wszyscy kochamy książki!

Z poważaniem

Aleksandra Woloszczuk

Menadżer zarządzający Ibuk Libra

Wydawnictwo Naukowe PWN



Dlaczego warto wdrożyć 
platformę IBUK Libra?

UNIKATOWA 

NA POLSKIM 

RYNKU OFERTA 

PUBLIKACJI 
ELEKTRONICZNYCH

IBUK Libra to ponad 6000 tytułów* najlepszych polskich wydawnictw 
akademickich, profesjonalnych oraz popularnych.

Oferujemy publikacje w języku polskim ze wszystkich najważniejszych 
dziedzin nauki. Większość książek nie jest dostępna na żadnej innej 
platformie. Poszerzamy nasz księgozbiór zgodnie z aktualnymi potrzebami 
i oczekiwaniami świata akademickiego oraz bibliotek publicznych.

Nauki społeczne

Nauki humanistyczne

Nauki ekonomiczne

Literatura piękna

Literatura faktu

Albumy i atlasy

Nauki matematyczno-przyrodnicze Książki popularnonaukowe

Technika Książki dla dzieci i młodzieży

Medycyna Podręczniki szkolne

Informatyka Poradniki

Prawo Przewodniki

Teologia Sport

'kwiecień 2013



NOWOCZESNY
I WYGODNY

DOSTĘP
DO KSIĄŻEK DLA 

CZYTELNIKÓW

Oferujemy całodobowy dostęp 
do książek z dowolnego miejsca oraz 
kompatybilność z większością urządzeń 
mobilnych wspieranych przez IOS 
i Android. Umożliwiamy integrację 
platformy z systemami bibliotecznymi 
i multiwyszukiwarkami.

Możliwość sprawdzenia 
naniesionych zmian 
w Centrum Książki

Podgląd bibliografii 
w różnych formatach

Zaawansowane 
przeszukiwanie treści

Tworzenie notatek, 
zaznaczanie 
i tagowanie 
fragmentów książek

Bezpośrednie powiązanie 
zagadnień i treści 
książek ze słownikami 
i encyklopediami PWN

Pierwsze 
takie rozwiązanie 
na polskim rynku



OSOBISTA PÓŁKA 

KSIĄŻEK 

WMylBUK

Użytkownik IBUK Libra czyta i pracuje z książką na swoim indywidualnym 
koncie MylBUK.

Czytelnicy przeszukując treści książek, mogą od razu zakreślać interesujące ich 
fragmenty, dodawać zakładki i tagi. Dodatkowo mogą nanosić notatki bezpośrednio 
w podręcznikach i publikacjach oraz przeglądać wszystkie zmiany w Centrum 
Książki. MylBUK gwarantuje także dostęp na urządzeniach mobilnych do każdej 
książki oraz wszystkich naniesionych wcześniej zmian, notatek, tagów, itp.
-zawsze można mieć pod ręką efekty swojej pracy.

Łatwe uruchomienie 
platformy

DOSTĘP PRZEZ 

POPULARNE
PRZEGLĄDARKI 
INTERNETOWE 

W STANDARDZIE 

HTML5

Uruchomienie platformy w większości przypadków nie wymaga specjalnego 
zaangażowania ze strony IT instytucji.

Nie ma potrzeby instalowania dedykowanej aplikacji - platforma działa w oparciu 
o model SAAS. Elastycznie dostosowujemy się do różnych modeli autoryzacji 
dostępu: IP, proxy, VPN i in. Oferujemy również własny system autoryzacji poprzez 
kody PIN. Dla komfortu naszych klientów świadczymy pełne wsparcie me^toryczne 
i technologiczne - nasi pracownicy są zawsze do Państwa dyspozycji.



Wyjątkowe 
korzyści 

dla Państwa 
biblioteki

Gwarantujemy

■ stworzenie własnej, unikalnej 
bazy publikacji w języku 
polskim: akademickiej, 
naukowej, specjalistycznej, 
popularnej, o zawartości 
odpowiadającej potrzebom 
czytelników

■ nowoczesny wizerunek 
w oczach czytelników

• regularny dostęp do 
statystyk, obrazujących, 
w jaki sposób czytelnicy 
biblioteki korzystają 
z zakupionych dostępów 
(specjalny panel 
administracyjny dla bibliotek)

■ opisy publikacji w standardzie 
MARC 21

■ zadowolony czytelnik, który 
może korzystać z księgozbioru 
zawsze i wszędzie - w domu, 
na uczelni, w pracy, a nawet 
w parku

■ możliwość indywidualnej pracy 
z treścią książki - nowość na 
polskim rynku

• optymalizacja wykorzystania 
miejsca magazynowego

* wsparcie w działaniach 
promocyjnych skierowanych 
do czytelników

■ stałą dbałość o rozwój 
platformy - zwiększanie 
objętości i zakresu 
tematycznego księgozbioru

* najnowszą technologię 
na polskim rynku, bazującą 
na światowych trendach

szybki dostęp do nowości 
(subskrypcja, dokupienie 
dostępów)

możliwość bezpłatnego 
testowania rozwiązania przed 
zakupem

oszczędność pieniędzy



Przejrzyste 
i proste 

zasady zakupu 
IBUK Libra

Szeroki 
zakres usług

Pięć jednoczesnych rocznych 
dostępów do książki w wersji 
elektronicznej za cenę 
katalogową książki w wersji 
papierowej,
co oznacza, że:

• jeśli książka drukowana kosztuje 
40 zł (cena katalogowa), biblioteka 
w cenie 40 zł + \ZAT otrzymuje 
możliwość użytkowania tej książki 
w wersji elektronicznej przez
5 czytelników jednocześnie, w ciągu 
12 miesięcy trwania umowy

Elastyczna konfiguracja 
zakresu zakupionych publikacji 
(dziedziny, kategorie, tytuły, 
wydawnictwa), 
co oznacza, że:

■ biblioteka sama decyduje 
o zawartości zakupionego pakietu

* można wybierać całe dziedziny nauki 
i / lub kategorie, a także konkretne 
tytuły z danej dziedziny / kategorii

na przykład: można zakupić pełną 
ofertę z nauk ekonomicznych, 
2 kategorie z nauk matematyczno- 
-przyrodniczych (np. matematykę 
i chemię) oraz 10 wybranych tytułów 
z nauk społecznych

llybór należy do Państwa

Możliwość automatycznego 
rozszerzania zakresu 
dostępnych publikacji

1. z wybranej dziedziny / 
kategorii przez wykupienie 
w umowie opcji subskrypcji,
co oznacza, że:

■ jeśli biblioteka zakupiła całą 
dziedzinę lub kategorię z opcją 
subskrypcji, będziemy automatycznie 
dodawać dostępy do wszystkich 
nowych publikacji z tej dziedziny 
/ kategorii, jakie pojawią się 
w księgozbiorze IBUK Libra w czasie 
trwania umowy z biblioteką

na przykład: w dniu podpisywania 
umowy na zakup dostępu do kategorii 
ekonomia oferowaliśmy w niej 500 
tytułów, w ciągu roku księgozbiór 
w tej dziedzinie powiększył się do 700 
tytułów, w związku z czym dostęp do 
200 dodatkowych tytułów otrzymywali 
Państwo sukcesywnie, w miarę 
pojawiania się tych książek w IBUK 
Libra

2.z różnych dziedzin / kategorii, 
w dowolnej konfiguracji, przez 
dokupienie dostępów do 
wybranych książek,
co oznacza, że:

• w dowolnym momencie umowy 
biblioteka może dokupić dostęp 



do wybranej listy tytułów; ceny 
dostępów są wówczas liczone 
proporcjonalnie do liczby dni 
pozostałych do końca umowy.

Szeroka dostępność publikacji 
dla czytelników biblioteki (zbiór 
adresów IP, dostęp domowy), 
co oznacza, że;

• W zależności od konfiguracji sieci 
bibliotecznej / zakresu adresów IP, 
zakupione książki mogą być 
dostępne poza siedzibą główną 
biblioteki, np. w zamiejscowych 
filiach lub bibliotekach w innej 
części miasta, w przypadku uczelni 
-w całej sieci uczelnianej - na 
wydziałach, w akademikach itp.

• Platforma IBUK Libra współpracuje 
z różnymi mocelami autoryzacji 
użytkowników. Dostęp do 
wykupionych zasobów mają więc 
zarówno użytkownicy bezpośrednio 
podłączeni do sieci instytucji, jak też 
uprawnieni do zdalnego logowania 
do sieci za pośrednictwem VPN. 
proxy i innych systemów autoryzacji, 
z których korzysta klient.

• Oferujemy także własny model 
autoryzacji oparty na jednorazowych 
kodach PIN, z definiowalną datą 
ważności, a także integrację 
bazującą na Single Sign On (SSO) 
- popularnym standardzie autoryzacji, 
wykorzystującym autonomiczną bazę 
użytkowników instytucji.

■ UWAGA! Dla wygody administratorów 
zasobów - bibliotekarzy, 
przygotowaliśmy przyjazny panel 
administracyjny.

Umowa roczna (12 miesięcy) 
może rozpocząć się 
w dowolnym, ustalonym dniu.

Atrakcyjne 
warunki 

finansowe 
zakupu

Koszty rozłożone w czasie:

• możliwość dokupienia wybranych 
książek w trakcie trwania umowy

• w przypadku wykupienia 
subskrypcji nowości z danej 
dziedziny, biblioteka opłaca dostęp 
do wybranych publikacji oraz 
przedpłatę na poczet subskrypcji; 
rozliczenie subskrypcji za okres 
realnego dostępu dc dodawanych 
publikacji następuje dopiero 
po zakończeniu umowy, czyli po 
12 miesiącach

Dostępy zdalne bez dodatkowych 
opłat

książek 
w cenie



NASI KLIENCI O NAS

W
 naszej Bibliotece 
publikacje elektroniczne 
są traktowana równie 
poważnie jak drukowane. Usilnie 

zabiegamy o to, by wykładowcy znali 
tę ofertę i korzystali z niej, a pozycje 
zadawane w ramach zajęć staramy 
się na bieżąco wprowadzać do 
katalogu, bez względu na platformę, 
z której pochodzą. IBUK Libra 
zajmuje w tym towarzystwie pozycję 
uprzywilejowaną, ponieważ jest 
dużym serwisem książek w języku 
polskim, przydatnych i starannie 
dobranych.

dr Henryk Rollender 

Dyrektor Biblioteki Uczelni 
Łazarskiego

P
owiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu dobrze 
ocenia współpracę z Wydaw
nictwem Naukowym PWN w ramach 

serwisu IBUK Libra. Ofertę 
przedstawioną nam jako bibliotece 
publicznej uznajemy za interesującą 
dla naszych czytelników. Elastyczność 
wyboru własnej kolekcji pozwala na 
dostosowanie jej do potrzeb osób 
korzystających. Cieszy nas również 
możliwość przeglądania statystyk 
dotyczących użytkowania bazy.

Jolanta Zięba

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olkuszu

S
tudenci Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej 
bardzo cenią sobie możliwość 
korzystania z podręczników 

dostępnych w ramach serwisu IBUK 
Libra (wcześniej ibuk.pl). Jest to 
dla nich alternatywa, która ba'dzo 
cieszy, zwłaszcza jeśli dotyczy 
podstawowych podręczników 
polecanych przez wykładowców. 
Informację na temat zawartości tej 
bazy i możliwości dostępu do niej, 
nasi użytkownicy otrzymują już 
w momencie rozpoczęcia studiów 
w czasie szkoleń bibliotecznych 
dla I roku oraz na bieżąco w czasie 
korzystania z biblioteki. Informujemy 
o tym zwłaszcza wtedy, gdy 
skończą się w naszej bibliotece 
egzemplarze w wersji papierowej 
- do wypożyczenia. Wtedy dla 
naszego użytkownika informacja, że 
z potrzebnego bardzo tytułu można 
korzystać poprzez stronę IBUK Libra 
to rozwiązanie trudnego problemu.

mgr Teresa Rybol-Stalewska 

Kierownik Biblioteki 
Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej

D
zięki podpisaniu umowy 
licencyjnej między 
Biblioteką Główną 
Uniwersytetu Opolskiego 

a Wydawnictwem Naukowym PWN, 
pracownicy naukowi i studenci 
od 1 kwietnia 2008 r. mają dostęp 
do elektronicznych wersji publikacji 
udostępnianych w IBUK Libra 
(wcześniej ibuk.pl). Zgodnie z ankietą 
przeprowadzoną wśród studentów 
studiów stacjonarnych Uniwersytetu 
Opolskiego, 82% respondentów jest 
zadowolonych z usług serwisu. 
Stale rozszerzająca się oferta 
tytułów i ulepszane oprogramowanie 
skutecznie przyciągają nowych 
użytkowników.

mgr Danuta Szewczyk-Klos 

Dyrektor Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Opolskiego

W
 IBUK Libra bardzo 
interesująca jest 
kolekcja z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych. 

Studenci znajdują w niej polecane 
przez wykładowców podręczniki oraz 
książki do zgłębiania naukowych 
zainteresowań. Nareszcie 
e-podręczniki w języku polskim są 
dostępne z dowolnego miejsca, 
o każdej porze dnia, także wtedy, gdy 
w bibliotece brakuje drukowanych 
egzemplarzy. Studenci bardzo lubią 
takie rozwiązania.

dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim

Oddział Informacji Naukowej 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie

ZAUFALI NAM

Uniwersytet Uniwersytet Uniwersytet
Warszawski (BUW) Opolski Łódzki

IVilitei hnikj
Wrocławska ><n. I. TyuklawiuA

EO ■

w Srezoc-nw

Politechnika 
Wrocławska

Bielska Wyższa 
Szkoła im.
Tyszkiewicza

Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (BUAM)

Zachodniopomorski 
Uniwersytet 
Technologiczny 
w Szczecinie

Uniwersytet
Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

ibuk.pl
ibuk.pl


B
iblioteka Uniwersytetu 
Rzeszowskiego od 2010 r. 
oferuje swoim czytelnikom 
zasoby czytelni internetowej 

IBUK Libra (wcześniej ibuk.pl) 
i zamierza kontynuować współpracę 
z Wydawnictwem Naukowym PWN 
w tym zakresie. Oferta książek 
elektronicznych na tej platformie jest 
atrakcyjna pod względem ilościowym 
i merytorycznym, i - co ważne - jest 
również stale przez Wydawnictwo 
rozwijana. Pozwala na elastyczne 
dostosowanie oferty do potrzeb 
czytelników oraz zdecydowanie 
zwiększa stopień wykorzystania 
zasobów bibliotecznych dzięki 
oferowaniu książki naukowej 
w atrakcyjnej dla młodego czytelnika 
postaci cyfrowej. IBUK Libra 
dostarcza także użytecznych narzędzi 
do zarządzania elektroniczną 
kolekcją (m.in. indywidualne hasta 
dostępu, możliwość proponowania 
zakupu, raporty wykorzystania, 
dostępność książek przez urządzenia 
mobilne), a Firma zapewnia wsparcie 
w zakresie bezpłatnych materiałów 
promocyjnych i reklamowych. 
Rzetelność, stałe dążenie do 
rozwijania oferty, profesjonalna 
i zindywidualizowana obsługa 
klienta, a także zróżnicowana 
i odpowiadająca potrzebom 
środowiska akademickiego 
oferta książek elektronicznych na 
platformie IBUK Liora, pozwalają 
rekomendować Wydawnictwo 
Naukowe PWN wszystkim 
bibliotekom poszukującym 
atrakcyjnej I polskojęzycznej bazy 
książek elektronicznych dostępnej 
w systemie subskrypcyjnym.

W
spółpraca Biblioteki 
Uniwersytetu Łódzkiego 
z zespołem IBUK Libra 
(wcześniej ibuk.pl) jest bardzo 

długa i sięga czasów, gdy dostępne 
w czytelni książki można było liczyć 
zalecwie w setki. Kolekcja książkowa 
BUŁ regularnie wzrasta, a dobierana 
jest w taki sposób, by powiększyć 
liczbę egzemplarzy najczęściej 
wypożyczanych tytułów. Abonowany 
od 2010 r. serwis stopniowo zyskuje 
sympatię społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Łódzkiego. Atutem IBUK 
Libra są udostępniane treści - teksty 
podręczników akademickich oraz 
dobre relacje z klientami - zrozumienie 
potrzeb wymagającego odbiorcy.

dr Gabriela Waliszewska

Samodzielne stanowisko 
ds. konsorcjów i sieciowych 
zasobów informacji, Biblioteka 
Uniwersytetu Łódzkiego

P
edagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszowie 
wyraża pozytywną 
opinię na temat współpracy 

z Wydawnictwem Naukowym 
PWN w ramach oferowanej usługi 
dostępu do serwisu IBUK Libra. 
To ciekawa i potrzebna inicjatywa. 
Warto zwrócić uwagę na łatwość 
nawiązania kontaktu oraz 
szybkość reakcji przedstawicieli 
Wydawnictwa. Oferta serwisu 
została zaprezentowana w sposób 
rzeczowy i wyczerpujący. 
Na pytania i wątpliwości 
uzyskaliśmy satysfakcjonujące 
odpowiedzi. Wdrożenia zostały 
dokonane terminowo. Wydawnictwo 
zapewniło materiały promocyjne, 
a wcześniej otrzymaliśmy możliwość 
darmowego przetestowania 
platformy. IBUK Libra oprócz dostępu 
do książek oferuje narzęczia do 
analizy wykorzystania bazy przez 
czytelników. Jesteśmy zadowoleni 
z dotychczasowej współpracy i na 
tej podstawie możemy polecić 
korzystanie z usług serwisu.

Lucyna Brymora

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Rzeszowie

IBUK
dr Bożena Jaskowska

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego

Gdański
Uniwersytet
Medyczny

Uczelnia
Łazarskiego

Państwowa Wyższa 
Szkota Zawodowa 
w Kaliszu
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Wł TtdMa

Biblioteka Śląska

Centrum 
Informacll 
Naukowe) 
i Biblioteka 
Akademicka

Miejska Biblioteka 
Publiczna we 
Wrocławiu

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Gliwicach

Dolnośląska
Biblioteka Publiczna 
we Wrocławiu

Biblioteka
Śląska

CNiBA-Centrum
Informacji i Biblioteka
Academicka

ibuk.pl
ibuk.pl


ALEKSANDRA WOŁOSZCZUK
Menadżer zarządzający IBUK Libra

tel: 22 695 41 92; kom. 502 796 068
e-mail: aleksandra.woloszczuk@pwn.com.pl

ANNA RADOSZEWSKA
Koordynator regionalny ds. sprzedaży 
i promocji publikacji elektronicznych 
Województwo: dolnośląskie, opolskie, śląskie, 
małopolskie, podkarpackie

tel. 502 796 061
e-mail: anna.radoszewska@pwn.com.pl

ZBIGNIEW MELLER
Reprezentant ds. sprzedaży i promocji 
Województwo: zachodniopomorskie, pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

tel. 502 796 069
e-mail: zbigniew.meller@pwn.com.pl

JULIA KANTOREK
Reprezentant ds. sprzedaży i promocji
Województwo: wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, 
świętokrzyskie, lubelskie

tel. 504 204 544
e-mail: julia.kantorek@pwn.com.pl

PIOTR KOŁACZ
Reprezentant ds. sprzedaży i promocji
Województwo: mazowieckie

tel. 22 695 41 90; kom. 500 034 233
e-mail: piotr.kolacz@pwn.com.pl

NATALIA MICHAŁEK
IT Project Manager

tel. 500 120 134
e-mail: natalia.michalek@pwn.com.pl
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