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Ви любите слухати аудіокниги?
Цікава книга в добрій озвучці дарує справжню
естетичну насолоду, захоплює, затягує у вихор думок і подій.
Голос хорошого диктора посилює виразність авторських
думок, залишаючи при цьому повний простір для Вашої
візуальної уяви. Аудіокнига не може замінити паперову, втім,
як і паперова – аудіокнигу.
Аудіокнига буде з Вами тоді, коли паперову з тих чи
інших причин читати незручно чи неможливо. Голосові книги
добре слухати, коли руки та очі зайняті, чи коли Ви хочете
дати очам і тілу повний спокій. Крім того, вони ще й здатні
допомогти нам покращити нашу мову.
Аудіокниги - це нове покоління книг, яке, однак, не
може бути таким же корисним, як читання звичайних книг.
Аудіокнига - це озвучений художній твір. Найчастіше
озвучена професійним актором. А для сліпих прослуховування аудіокниг мало не єдиний варіант
ознайомлення з літературними творами.
Здавалося б, аудіокнига недавня вигадка. Як би не так!
Якщо вважати з винаходу самого першого приладу для запису
звуку, їй 160 років. Цей прилад винайшли в 1860 році у
Франції. У 1877 році Томас Едісон винайшов фонограф.
Слідом за фонографом з'явився грамофон. У 1896 році була
винайдена радіопередача. Деякий час радіо і звукозапис
розвивалися паралельно. У 1907 році французи брати Пате
винаходять патефон. Патефонні пластинки з'явилися майже в
кожному будинку. У кожен дім стало входити і радіо. У 1931
році в США почалися передачі для людей з вадами зору. Саме
з цих передач почалася історія аудіокниг. У 1932 році в США
починається випуск "книг, що говорять". Вважається, що
перша аудіокнига з'явилася в 1933 році. Ера компактних
аудіокниг почалася в 1949 році, коли з'явилася магнітна
стрічка. У 1979 році в США почався випуск аудіокниг, які
виконували професійні актори. З 2000 року новинки
художньої літератури починають одночасно випускатися в
друкованому та аудіоформатах. В Україні починається

широкий продаж аудіокниг. Поява в 2002 році аудіокниг у
форматі mp3 ще більш полегшило життя слухачам.
Безумовно, аудіокниги ніколи не зможуть витіснити
паперову літературу з широкого обігу, але свою нішу вони
вже зайняли давно.
Aудioкниги — цe iдeaльний вapiaнт для тиx, xтo вecь
чac пepeбувaє у pуci i нe любить мapнувaти чac. Цe
мoжливicть дiзнaвaтиcь щocь нoвe будь-дe тa будь-кoли — у
тpaнcпopтi чи зa кepмoм, пoки чeкaєтe у чepзi чи зaймaєтecь
дoмaшнiми cпpaвaми.
Запис аудіокниг – справа не тільки
цікава. Якісна
аудіокнига відразу
приверне до себе увагу споживачів і
викличе бажаний попит. І, цілком
ймовірно,
принесе
прибуток.
Як
створити аудіокнигу, яка знайде відгук у
читацької аудиторії?
Більше інформації за темою
дивись на цих ресурсах:
https://martsound.com.ua/uk/recording-audio-books/ Запис
аудіокниг | MART Sound
https://rivnepost.rv.ua/news/yak-zrobiti-audioknihu-vdomashnikh-umovakh Як зробити аудіокнигу в домашніх
умовах?
https://www.youtube.com/watch?v=5XlbJOlsu-s Создание
аудиокниги
Існує велика кількість форматів запису аудіокниг.
Основна їхня відмінність в тому, що вони використовують
різні алгоритми стиснення. Розглянемо які формати існують та
найбільш
популярний
формат.
Найпоширеніші
на
сьогоднішній день формати запису аудіокниги:
1.WMA (Windows Media Audio) - формат, розроблений і
впроваджений корпорацією Microsoft.
2. OGG Vorbis - безкоштовний формат з відкритими
кодами. Останнім часом став популярний настільки, що
підтримується виробниками деяких портативних програвачів.

3. AudioCD - формат, який використовується для
зберігання звукової інформації, - PCM 44100 Гц, 16 біт стерео.
4. MP3 (MPEG Layer III) - найпопулярніший формат, що
утримує лідируючі позиції вже протягом багатьох років.
Найбільш популярний на сьогоднішній день формат для
запису музики і аудіокниги - MP3. Аудіокниги в MP3 форматі
мають хорошу якість звучання і невеликий розмір. Велику
кількість аудіокниг в цьому форматі можна зберігати на
звичайній флеш-карті (флешці) і прослуховувати з будь-якого
пристрою у якого є USB порт.
https://sluhay.com.ua/ В Україні створили онлайнбібліотеку аудіокниг рідною мовою “Слухай”. До бібліотеки
увійшло 100 аудіокниг класичної української прози та поезії зі
шкільної програми і твори сучасних письменників з
авторським начитуванням. У бібліотеці аудіокниги Ольги
Кобилянської, Квітки-Основ’яненка, Івана Франка, Панаса
Мирного, Валер’яна Підмогильного, Максима Рильського,
Олени Теліги, Дмитра Павличка, Лесі Українки, Миколи
Хвильового та сучасна література Ольги Деркачової, Євгена
Ліра, Наталії Сняданко, Христини Козловської, Марка Лівіна
та Катерини Бабкіної. Твори начитали ведучі, актори та
музиканти, серед яких Валерій Харчишин, Даша Астаф’єва,
Богдан Бенюк, Даша Коломієць, Олександр Ярмак, Євген
Галич.

https://www.obozrevatel.com/ukr/audiobook/
Слухайте
аудіокниги за жанрами онлайн безкоштовно. Велика колекція
аудіокниг на сайті Obozrevatel

https://nashformat.ua/catalog/elektronni-audioknyhy
Аудіокниги - онлайн бібліотека книг різних жанрів та авторів

https://4read.org/ Аудіокниги українською онлайн

https://www.youtube.com/channel/UCvzbw6b9EUGs09fB
W8dY6lg/featured Аудіокнига.UA - канал україномовної
аудіокниги. На сторінках проекту, Ви зустрінете твори
українських та зарубіжних класиків, сучасну прозу та поезію,
наукову, навчальну літературу, мемуари, публіцистику,
аудіокниги на різні жанри та смаки.

http://vsviti.com.ua/interesting/society/34619 15 аудіокниг
українською, які необхідно мати у своєму телефоні. Те, що ви
не встигли прочитати, але мусите прослухати

https://liveua.in.ua/literatura/audioknyhy/audioknyhyukrajinskoyu.html Аудіокниги українською

https://www.svitkazok.in.ua/category/audiostory/
Повчальні аудіоказки українською мовою

http://pravila-uk-mova.com.ua/index/audioknigi/0-41
Портал української мови. Презентується список безкоштовних
аудіокниг для підготовки до ЗНО з української літератури,
підготовлених
спеціалістами
Українського
Центру
Оцінювання Якості Освіти.

http://ditky.info/load/audio/18
ВИХОВАННЯ,
РОЗВИТОК, ОСВІТА, ДОЗВІЛЛЯ Особливість добірки –
книги шкільної програми.

https://lucaster.podfm.ru/ukraudio/
Українська
аудіо
книга. Тут є можливість почути голоси корифеїв української
літератури.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtrAm5u9DLBZr
KPeEyeEtMkhkpzATXh78
Библиотека
на
украинском/
Аудіокниги українською

http://e-bookua.org.ua/audio/dytiachi/
Аудіокниги для
дітей. На сайті розміщена велика колекція книг українською
мовою. Усі матеріали доступні для вільного завантаження.

http://www.loyalbooks.com/ Loyal Books – одне з
найкращих зібрань аудіокниг класичної та сучасної літератури
на англійській мові.

http://www.ayguo.com/ Русская классическая литература.
Сайт класичної російської літератури

Тепер ви будете не тільки читати, а й слухати книги!
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