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E-przewodniki, Kraków… 

 

Jak z perspektywy bibliologicznej opisywać  

    e-przewodniki?  

 

Czy w bibliotekach jest miejsce dla tego typu 
publikacji? 

 



Konspekt 

 Przewodniki po Krakowie:  
 definicja; 

 przedmiot badań księgoznawczych. 

 Metodologia badań: 
 przewodnik tradycyjny / e-przewodnik; 

 E-przewodniki po Krakowie: przykłady. 

 E-przewodniki w bibliotece 

 



Przewodnik (turystyczny) 

wg Manfreda Linka: 

 …książka ze wskazówkami 
dla podróżujących… 

 …narzędzie przygotowujące 
do podróży…  
 

 
 
 

Cechy : 

 propozycje tras zwiedzania; 

 wiadomości teoretyczne  
z zakresu historii; 

 opisy zabytków; 

 porady praktyczne; 

 mapy i inne dodatki; 

 reklamy. 

 
 

J. Dybiec, Guidebok gazes: Poland in American and German Travel Guides ... 
J. Merski, J. P. Piotrowski, System informacji a ruch turystyczny. 



Przewodnik po Krakowie 

 
 

 
 

 
Wiadomo, jak wielką przysługę oddają 

podróżnemu tak zwane przewodniki jeżeli 
mieszcząc prawdę i nie wyzyskując cierpliwości 

czytelnika, pouczają o warunkach podróży  
i pobytu w mieście, wskazują i objaśniają jego 

osobliwości.  
Z książeczką taką w ręku nie czuje się obcym 

turysta w nieznanej mu dotąd stolicy. 
 

Władysław Łuszczkiewicz 
 
 
 

 
 

Illustrowany przewodnik po Krakowie i jego okolicach : z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych  
oraz opisu wszystkich znaczniejszych zdrojowisk w Galicyi, ozdobione 30 rycinami oraz planem miasta Krakowa 



Santa Croce 

Jak bez przewodnika 
oglądać Santa Croce? [...] 

zapewne to piękny budynek 
[...] ale jaki zimny i wielki. 
Oczywiście, były tam freski 
Giotta i Lucy gotowa była 
obejrzeć je z właściwym 

szacunkiem. Ale skąd mogła 
wiedzieć, które to? 

 
 E. M. Forster, Pokój z widokiem, W-wa, 1992, s. 23 

 



E-przewodnik (turystyczny) 

 tekst lub hipertekst wraz z obrazami statycznymi 
lub ruchomymi, mapami, dźwiękiem, systemem 
nawigacyjnym  

 zapisany w pliku,  
 dystrybuowany za pomocą dysków optycznych 

lub sieci,  
 odtwarzany na ekranie monitora komputera lub 

specjalistycznego urządzenia,  
 nawiązujący do tradycyjnego przewodnika 

turystycznego 
Definicja e-książki 
Małgorzata Góralska, Książka elektroniczna – przeszłość i perspektywy w: Oblicza kultury książki: prace i studia z bibliologii  
i informacji naukowej 



Rodzaje przewodników 

Rodzaje 

• obszar: region, miasto, 
poszczególne dzielnice 

• zakres tematyczny: ogólne  
i tematyczne (literackie) 

Monika Kowalczyk, Artur Kowalczyk, Jura Krakowsko-
Częstochowska. Travelbook. Wydanie 1 2014,  
ISBN (ebook)  9788324694570 



Spacerkiem po Drodze Królewskiej  
 
  
Mieczysław Czuma 
Leszek Mazan 
 
Urząd Miasta Krakowa, 
s. 62. 
 
Wersje: drukowana i elektroniczna (pdf).  
 
Elektroniczna wersja dostępna do pobrania 
na stronie Klubu Ruszaj w Drogę:  
http://www.klub.ruszajwdroge.pl/p/darmo
we-przewodniki-po-woj-malopolskim.html. 
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E-przewodniki po Krakowie 
2008-2017 
1. Kraków [Dokument elektroniczny] / teksty Dorota Kozińska, Monika Semla-

Mikoda ; tł. na jęz. ang. Ewelina Drzewiecka ; koncepcja i oprac. VR media. – 
Global - Wydawnictwo PWN, 2008. 

2. Zwiedzamy Kraków w trzy dni / Michał Rożek. –  Wydawnictwo WAM, 2008. 
3. Kraków = Krakov : kraljevski grad / Krakovska Akademija ,,Andrej Frič Modževski’’. 

– Institut za Ekonomiku i Finansije ; Krakovska Akademija ,,Andrej Frič 
Modževski’’, 2010. 

4. Ilustrowany przewodnik po Krakowie, po jego kościołach, pałacach, muzeach, 
bibliotekach, murach miejskich i starożytnych domach / Ludwik Stasiak. – 
Virtualo Darmowa Klasyka, 2011. 

5. Kraków: miniprzewodnik / Wydawnictwa Bezdroża, 2012.  
6. Kraków /  Katarzyna Wojsław [oprac. na podstawie tekstów Magdaleny Bażeli, 

Moniki i Artura Kowalczyków, Pawła Krokosza, Agnieszki Legutko, Macieja 
Mieziana oraz własnych]. – Wydanie 1. Wydawnictwo Bezdroża, 2013. 

7. Kraków i okolice / Monika Kowalczyk, Artur Kowalczyk, Paweł Krokosz, 
Agnieszka Legutko, Maciej Miezian. Wydawnictwo Bezdroża, 2014. 

 



 
Elementy analizy księgoznawczej 
 
Przewodnik tradycyjny 

 autor, tłumacz, redaktor,  korektor; 

 wydawnictwa; 

 seria; 

 szata graficzna:  ilustracje, 
ilustrator, okładka; 

 kształt typograficzny: kolumna, 
stopień i krój czcionki; 

 drukarnie; 

 nakład; 

 papier; 

 cena; 

 numer ISBN. 

E- przewodnik 
 autor… 
 wydawnictwa; 
 seria; 
 szata graficzna: ilustracje, 

ilustrator, okładka; 
 nośnik; 
 e-papier; 
 cena; 
 format zapisu danych; 
 hipertekst; 
 numer ISBN. 

 

 



Jak opisywać e-przewodniki? 

produkcja 

upowszechnianie 

społeczne 
związki i funkcje 

1976 

Krzysztof Migoń, Metodologia badań księgoznawczych 
 



Metoda funkcjonalna. 
Istota 

 

 badanie e-przewodnika (książki) jako syntezy 
formy i treści;  

 

 badanie instytucji e-przewodnika w związku  
z odbiorcą-czytelnikiem (rzeczywistym lub 
hipotetycznym). 

 
1976 

Krzysztof Migoń, Metodologia badań księgoznawczych 
 



Metody własne 

metoda funkcjonalna 
•typograficzna; 
•bibliograficzna; 
•analityczno-tematyczna; 
•strukturalno-typologiczna. 



Papierek lakmusowy... 
An Assessment of Tourist Demand and Use for travel 
guides: A focus on the use of new technology such as 

SMARTPHONES and downloadable ,,PPs’’  

Opracowanie: James Hanrahan, Peter D. Krahenbuhl: 2012 



Problematyka badawcza 

czytelnictwo 
przewodników 
tradycyjnych  

i e-przewodników 

społeczne związki  
i funkcje forma 

badania 
porównawcze 

 
treść struktura 



2012 
Kraków: 
miniprzewodnik 

  
Wydawnictwo Bezdroża,  2012,  

 

Wersje: elektroniczna (Mobi, ePub). 

s. 177 

 

ISBN 9788378532293 (Mobi) 

ISBN 9788378532286 (ePub) 



2013 
Kraków  
 

Katarzyna Wojsław  

[oprac. na podstawie tekstów Magdaleny 
Bażeli, Moniki i Artura Kowalczyków, 
Pawła Krokosza, Agnieszki Legutko, 
Macieja Mieziana oraz własnych] 

 

Wydawnictwo Bezdroża (Przewodnik – 
Celownik: trafiaj bezbłędnie) 

s. 192.  

 
Wersje: drukowana i elektroniczna (PDF). 

ISBN 9788324680542. 

 



2014 
 

Kraków i okolice  
 

Monika Kowalczyk 
Artur Kowalczyk 
Paweł Krokosz 
Agnieszka Legutko 
Maciej Miezian 
 

Wydawnictwo Bezdroża (Travelbook) 
s. 192 
 
 

Wersje: drukowana i elektroniczna 
(PDF, ePub, Mobi). 
 
ISBN   9788324694563. 



Przewodnik Panoramiczny 
Kraków [Dokument elektroniczny] / teksty Dorota Kozińska, Monika Semla-
Mikoda ; tł. na jęz. ang. Ewelina Drzewiecka ; koncepcja i oprac. VR 
media.Kozińska, Dorota (1964- ). 

Adres wydawniczy Warszawa : Global - Wydawnictwo PWN, 2008. 
Seria Przewodnik Panoramiczny 

Liczba dostępnych egzemplarzy: 2 

o BJ - Czyt. Dok. Audiowizualnych (dostępnych: 1) 
o BJ - Mag. Dok. Audiowizualnych (dostępnych: 1) 



E-przewodniki w bibliotekach 

BG UP BJ WBP 

- 1 - 
69 224 

Kraków (Polska) - przewodniki 

47 

Ach, pan po ePub, tak? Czarnobiała czy kolor? 
Chwileczkę, zaraz odszukam według numeru… 

Grzegorz Sowula 



Kraków –  
Przewodnik Panoramiczny 



Przewodniki z e-perspektywą? 

 

 

 



Marzena Błach 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

ul. Podchorążych 2 
30-084 Kraków 

• E-mail: 
• miedzybiblioteczna@libpost.up.krakow.pl 
• marzena.blach@libpost.up.krakow.pl 

 

Dziękuję za uwagę! 
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