JAK CZYTAĆ NA IPADZIE?
[odcinek 7: Mobilne czytanie – Tablety w bibliotece]

Pakiet „Mobilne czytanie” poświęcony jest możliwości czytania publikacji przy użyciu tabletu i różnego typu
odpowiednich aplikacji, takich jak: iBooks, AP Press, Lokomotywa. Zawiera on także najważniejsze
informacje na temat cyfrowych i multimedialnych książek, które można wykorzystać jako skrypt do
miniwykładu na temat mobilnych książek i aplikacji. Dodatkowo, w pakiecie przybliżone zostało zagadnienie
samodzielnego tworzenia interaktywnych książek lub podręczników.

KSIĄŻKI XXI WIEKU: CYFROWE, INTERAKTYWNE I MULTIMEDIALNE
W XXI wieku książki występują nie tylko w formie drukowanej. Powszechne stały się różnego typu książki
cyfrowe. Mogą to być publikacje w formatach .txt, .pdf, .epub, .mobi, których wspólną cechą jest brak
zaawansowanych interakcji i multimediów (filmów i ścieżek audio). Taka forma jest najczęściej stosowana do
wydawania literatury pięknej, naukowej, popularnej, popularnonaukowej lub literatury faktu – wszędzie tam,
gdzie główną rolę odgrywa tekst.
Książki cyfrowe można czytać za pomocą tabletu i aplikacji typu iBooks, która umożliwia powiększenie
tekstu lub dobranie odpowiedniej czcionki, co jest niezwykle pomocne dla osób starszych lub z dużą wadą
wzroku. Czytniki umożliwiają także zaznaczenie interesujących treści lub dodanie wirtualnej zakładki.
Innym typem książek cyfrowych są interaktywne książki multimedialne. To przede wszystkim książki dla
dzieci lub podręczniki, które oprócz tekstu zawierają interaktywne ilustracje, animacje, filmy, ścieżki audio,
interaktywne elementy 3D, gry i quizy. Niektóre książki dla dzieci mają także opcję podświetlania tekstu
czytanego przez lektora, co ułatwia naukę czytania.
Takie publikacje dostępne są w formie aplikacji mobilnych w sklepie AppStore lub w formie multimedialnych
książek w iTunes. Często stanowią samodzielne, odrębne aplikacje, które nie wymagają otwierania i
czytania z użyciem iBooks.

JAK STWORZYĆ INTERAKTYWNĄ PUBLIKACJĘ NA IPADA?
Istnieje możliwość stworzenia własnej multimedialnej książki na iPada. Można to zrobić za pomocą
bezpłatnego programu iBook Author przeznaczonego na komputery Mac (nie jest dostępny w wersji
mobilnej na iPada). Program ten jest wykorzystywany na całym świecie do tworzenia podręczników i książek.
Aby stworzyć taką książkę, należy mieć dostęp do komputera Mac i ściągniętą z App Store najnowszą wersję
programu iBooks Author. Warto także pamiętać o przygotowaniu zawartości takiej książki: oprócz tekstu
należy zgromadzić grafiki, zdjęcia, filmy i audio w odpowiednich formatach.

Bezpłatny program iBooks Author jest dostępny tutaj:
•

https://itunes.apple.com/us/app/ibooks-author/id490152466?mt=12

Więcej o iBooks Author dowiesz się tutaj:
•

https://www.apple.com/pl/ibooks-author/

Inną opcją jest skorzystanie z dostępnej na iPada aplikacji Book Creator Free. Darmowa wersja aplikacji
umożliwia stworzenie jednej multimedialnej książki. Po wykupieniu pełnej wersji można stworzyć dowolną
ilość książek lub podręczników.
Pobierz bezpłatną wersję aplikacji Book Creator Free:
•

https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free/id661166101?mt=8
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