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Temat: Liternet. 
 

DOWIESZ SIĘ: 

 co to jest liternet, 

 jakie są formaty elektronicznych książek, 

 jak korzystać z darmowej literatury zamieszczonej w internecie. 

Czym jest internet, dobrze wiesz. Ale liternet? To pojęcie powstałe z połączenia 

dwóch słów: literatura i internet. Oznacza ono literaturę w sieci, a więc zarówno 

książki drukowane, które zyskały formę cyfrową, jak i książki od początku 

publikowane w postaci cyfrowej, które mogłyby zostać wydane drukiem. 

LEKTURY W INTERNECIE 

Gdzie szukać w sieci literatury w formie cyfrowej? Jednym z takich miejsc jest 

biblioteka internetowa Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). W tym miejscu 

zgromadzono lektury szkolne oraz dzieła klasyki literatury polskiej i światowej, 

które są dostępne w domenie publicznej lub udostępnione na znanej ci już licencji 

Creative Commons (czytaj: kriejtiw komons). 

Domena publiczna to zbiór utworów, które można rozpowszechniać i publikować 

bezpłatnie bez naruszania praw autorskich. 

Książki w tej e-bibliotece są oferowane m.in. w następujących formatach: 

 HTML – książkę w tym formacie czyta się online (czytaj: onlajn), czyli 

bezpośrednio w internecie; 

 PDF – tego typu plik można zapisać na dysku i odtwarzać offline (czytaj: oflajn), 

a więc bez dostępu do internetu; 

 EPUB (czytaj: epab) – książkę w tym formacie, tzw. e-book (czytaj: ibuk), 

odtwarza się w specjalnych czytnikach; 

 MP3 – tak przygotowana książka to audiobook (czytaj: ałdiobuk), czyli nagranie 

dźwiękowe zawierające tekst książki czytany przez lektora; 

 DAISY (czytaj: dejzi) – to format dźwiękowy stworzony dla osób z dysfunkcjami, 

np. niewidomych lub słabowidzących albo dyslektyków, odczytywany za pomocą 

specjalnych aplikacji lub urządzeń i uzupełniony o bardzo precyzyjny system 

nawigacji. 

 Znajdź w bibliotece Księgę dżungli Rudyarda Kiplinga. Skorzystaj z 

opcji Szukaj  lub innych mechanizmów wyszukiwania . 



 
 Zdecyduj, czy odszukaną książkę chcesz czytać online , pobrać w jednym z 

wcześniej omówionych formatów  czy odsłuchać . 

 
W wersji online poruszanie się po lekturze ułatwia spis treści . Długie teksty 

mają dodatkowo numerowane akapity , co pozwala sprawnie odszukać miejsce, 

w którym należy wznowić czytanie. Hiperłącza – niebieskie odnośniki w 

nawiasach kwadratowych – prowadzą do przypisów dolnych . 

 Sprawdź, jak działa wybrane hiperłącze. 
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Hiperłącze to odnośnik zamieszczony w dokumencie elektronicznym. Może 

prowadzić do innego miejsca w tym samym dokumencie lub do innego 

dokumentu. 

Ciekawą propozycją jest jednoczesne słuchanie lektury i śledzenie tekstu. 

Lektorem Księgi dżungli jest znany polski aktor Jan Peszek. 
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