Dëgjo libra shqip!

PLATFORMA E PARË
DIXHITALE E LIBRAVE
AUDIO NË SHQIP

AUDIOBOOKS.AL
Copyright SIGAL UNIQA Group Austria

Çfarë është
Audiobooks.al?
“Audiobooks.al” është platforma e parë dixhitale
e librave audio në SHQIP, ku librat e autorëve
shqiptarë dhe të huaj u mundësohen shqiptarëve
brenda dhe jashtë kufijve FALAS.
Nismë e ndërmarrë në vitin 2018 nga SIGAL UNIQA Group
AUSTRIA, kompania më e madhe e sigurimeve në Shqipëri dhe
me shtrirje të gjerë në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut.
Kjo nismë synon:
✓ Realizimin në versionin audio të librave SHQIP nga autorë
shqiptar dhe të huaj;
✓ Të nxisë edukimin e qytetarëve shqiptarë dhe shqipfolës,
brenda dhe jashtë kufijve;
✓ Për të kontribuar në kultivimin e një gjenerate të re e aftë
për të menduar, lexuar dhe dëgjuar në gjuhën
teknologjike dhe dixhitale që po udhëheq sot botën.
✓ Të ushqejë brezat me pasionin dhe dashurinë për librin

Pse
Audiobooks.al?
• Sepse ne besojmë tek vlera e paçmuar që leximi ushtron mbi
imagjinatën;
• Sepse veprat më të mëdha letrare, historike, shkencore dhe
kulturore kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në formësimin e
individit dhe të shoqërive përgjatë historisë;
• Sepse vetëm kështu mund të rrisim aftësitë gjuhësore, mendore dhe
të shprehive të gjeneratave të reja përmes pasurimit të fjalorit; dhe
• Sepse të gjitha këto janë burimi që na ndihmon për të kuptuar
vetveten, njëri tjetrin dhe për të qenë njerëz më të mirë.

Çfarë përmban?
300 libra
tashmë të disponueshme dhe të
aksesueshme online me një klikim në

www.audiobooks.al
✓ Letërsi klasike & bashkëkohore

✓ Art dhe Kuturë

✓ Histori

✓ Përralla për fëmijë

✓ Shkencë

✓ Libra shkollor

Kush mund ta përdori

AUDIOBOOKS.AL

Si të dëgjoni librat në
Audiobooks.al?
Për të dëgjuar libra në
Audiobooks.al është shumë e
thjeshtë.
1. Shkoni në faqen web
www.audiobooks.al
2. Regjistrohuni në portal duke
plotësuar të dhënat e kërkuara

3. Dëgjoni FALAS me qindra libra në
shqip

Kush janë
bashkëpunëtorët tanë?
Shtypshkronja
• DUDAJ
• UET PRESS
• Botimet 55
• Ditura, etj.
Shkrimtarë shqiptarë dhe të huaj:
• Luan Starova, Kim Mehmeti, Fatos Kongoli, Maks Velo, Dan Brown,
Dyma, Stefan Cvajg, Hygo, Stendal, etj

Si po ecën
Audiobooks.al?

Nr. i te regjistruarve
mbi 50,000

E ardhmja e
Audiobooks.al
Audiobooks.al është një nismë jofitimprurëse. Realizimi i tij është bërë
mundur nga SIGAL UNIQA Group AUSTRIA.
• Të gjitha materialet do të jenë të disponueshme online për të gjithë, pa limit, pa
pagesë dhe në çdo kohë - një klikim larg;
• Ne synojmë të zgjerohemi duke ftuar gjithashtu që ti bashkohen projektit tonë
ambicioz botuesit më të rëndësishëm dhe me peshë në vend për të bashkuar
forcat tona për ndërtimin e një aseti të çmuar mbi dijen që lidh bashkë leximin
akademik dhe letërsinë shkollore me atë jashtëshkollore.

