
Z przyjemnością chcielibyśmy zaoferować Państwu dostęp do szerokiej 
gamy podręczników oraz zeszytów ćwiczeń w wersji cyfrowej.

Największa Kolekcja 
Podręczników Cyfrowych

Ponad 1 milion najnowszych tytułów od ponad 1 000 wydawców
dostępny w najpopularniejszym na świecie serwisie z treścią cyfrową.



Vital Source Bridge - co to jest?

• Umożliwia instytucjom oraz klientom indywidualnym w dowolny sposób kreowanie swojej 

własnej kolekcji ebooków;

• Poprawia doświadczenia edukacyjne, ułatwiając tworzenie i dostarczanie efektywnych  

i niedrogich treści cyfrowych;

• Zapewnia studentom i nauczycielom dostęp do najnowszych treści cyfrowych;

• Interaktywne narzędzia analityczne dostarczają użytkownikom platformy nowe możliwości, 

których nie można osiągnąć przy pomocy podręczników drukowanych;

• Umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym miejscu i czasie - online, 

laptopie, komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym;

• Dostarcza treści edukacyjne uczniom i nauczycielom z całego świata.

Platforma udostępniania podręczników cyfrowych, ktora:

84% studentów korzystających 

z podręczników cyfrowych 

deklaruje, że ich interaktywność 

miała pozytywny wpływ na 

naukę. 



Przykład dogodnego wyboru:

Vital Source dla biblioteki

• Różnorodne opcje zakupu - jednej z dedykowanych kolekcji lub możliwość kreacji własnego 

zbioru tytułów;

• Dostęp do gotowych kolekcji skomponowanych specjalnie z myślą o profilach uczelni: 

 Business and Economics, Computer Science, General, Humanities,  

 Life and Earth Science, Medical (Health, General Medicine), Science and Engineering;

• Możliwość dodania nowej pozycji w każdej chwili;

• Dogodny wybór ilości równoczesnych dostępów dla użytkowników: 3, 5, 10, 15 lub 

nielimitowanego

• Subskrypcja na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia;

• Całkowita kompatybilność z każdym systemem uczelnianym.

Vital Source dla studenta

• Dostęp do e-booka online lub offline na urządzeniach mobilnych lub stacjonarnych;

• Zakładki, wyróżnienia, fiszki i notatki synchronizują się na wszystkich urządzeniach 

mobilnych;

• Inteligentne narzędzia do nauki, takie jak udostępnianie notatek i subskrypcja, tryb 

przeglądania i integracja z Microsoft OneNote;

• Przeszukiwanie i przeglądanie zawartość całego e-booka w bibliotece Vital Source Bookshelf;

• Interaktywna funkcja notebooka i odczytu na głos;

• Możliwość wyboru języka;

• Wyszukiwanie dodatkowych informacji w Internecie, poprzez wyróżnienie słowa lub frazy.

To nie tylko treść podręcznika cyfrowego, ale również:

Szczegóły oferty Pearson eTextbook Library znajdziecie Państwo na naszej stronie.

https://www.abe.pl/pl/offer/7757/pearson-etextbook-library


Dlaczego wersje cyfrowe?
• Wciągające, angażujące i efektywne doświadczenia edukacyjne

• Narzędzia do nauki wspierające różnorodne potrzeby studentów w zakresie studiów

• Dostęp do treści w dowolnym miejscu i czasie, w tym 100% dostęp w trybie offline

• Bezproblemowa integracja z Twoim systemem zarządzania nauką lub wirtualnym środowiskiem 

nauczania

Główne zalety podręczników cyfrowych:
1. Łatwa nawigacja między stronami i sekcjami poprzez Spis Treści i opcję „szukaj”.

2. Komfort czytania – możliwość powiększenia i dostosowania rozmiaru czcionki wedle własnych 

preferencji.

3. Personalizowanie treści poprzez tworzenie oraz dzielenie się z innymi zakładkami, notatkami  

i podkreśleniami.

4. Cytowanie zawartości - dokładnie, szybko oraz w różnych stylach cytowania.

5. Opcja wspólnego uczenia się - możliwość subskrypcji notatek i podkreśleń członków grupy lub 

instruktorów. 

6. Notatki dostępne w każdym miejscu poprzez export do OneNote.

Jak uzyskać dostęp do cyfrowych wersji podręczników 
na platformie Vital Source?

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym:

Katarzyna Klima
Polska Południowa (województwa śląskie, świętokrzyskie, 

opolskie, dolnośląskie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie, 

mazowieckie)

katarzyna.klima@abe.pl

tel. +48 609 510 867
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