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Audiobooki na YouTube
Najtańszą metodą znajdowania audiobooków jest wpisanie w wyszukiwarce
YouTube oryginalnego tytułu popularnej książki, którą chcesz przeczytać.
Jednak zdarzy się, że na YouTube nie będzie tego, co najbardziej Cię interesuje.
Może też się zdarzyć, że to co znajdziesz na YouTube zostanie usunięte ze
względu na naruszenie prawa autorskich.
Wtedy szukaj po prostu dalej lub rozważ zakup audiobooka na komercyjnej
stronie.
To powiedziawszy podaję listę fajnych miejsc z audiobookami na YouTube.

Kanały z dużą ilością audiobooków po angielsku:


GreatestAudioBooks - różne tematy i rodzaje audiobooków
https://www.youtube.com/user/GreatestAudioBooks



Audiobook Hunter – różne
https://www.youtube.com/channel/UCW8-wRRTClbp_BT3fAixzhQ



STAR AUDIOBOOKS – s-f i fantazy
https://www.youtube.com/channel/UCOwMkNocji1PIztw1URhJqw/



Audiobooksfree

–

książki

z

domeny

publicznej

(klasyka)

https://www.youtube.com/channel/UC90m0jGJoF-gZvCg8F33tDg



FULL audio books for everyone – różne
https://www.youtube.com/user/rt20bg/

Playlisty tematyczne:


Rozwój osobisty
https://www.youtube.com/channel/UCPyvISPzNGXVmftG1emh_tA

Ten dokument jest częścią kursu Strategie Nauki Języków
Wszelkie prawa zastrzeżone SzybkaNauka.pro

Katarzyna Szafranowska



Strategie Nauki Języków

2

Bogactwo i sukces
https://www.youtube.com/watch?v=BJ7vHhyZv2c&list=PLnkWWmhV
vhc0da9sG9Gfp-G8rXyg_wY1q



Biznes i sprzedaż
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoCYBUkhwmw9Uc30
463ijbmQtyVegzuGJ



Fantazy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHTBlRsGcWEpxstrMB
MF3FK0BZRmmPKIE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnkWWmhVvhc0qQWy
nltaXulA7GZ0c5j1W



Romanse
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnkWWmhVvhc2VHAxI
RHSjCzrDW_MR07vj



Bestsellery
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqV3iBD89qISEtg9XU9wjYXx0gOBYHK

Jeśli masz wyjątkowe zainteresowania to rozważ zakup audiooboka w
komenrcyjnym portalu.

Strony komercyjne z audiobookami


Audible – dostęp online, płatność miesięczna
http://www.audible.com/



iTunes – dostęp online,
https://www.apple.com/pl/itunes/



The Audiobookstore - do pobierania oraz na CD
http://www.theaudiobookstore.com/



AudioBooksCorner – do pobierania
http://audiobookscorner.com/



AudioBooks.com – dostęp online, płatność miesięczna
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Jak zamienić słuchanie audiobooków
w efektywny trening języka obcego?
Część osób potrzebuje jeszcze efektywniejszego, kompletnego systemu
treningowego. Jeśli chcesz:


Długotrwałego zapamiętania słownictwa



Intuicyjnego używania oraz zrozumienia gramatyki



Przełamania barier w mówieniu



Silnego kopa motywacyjnego do nauki

...to kliknij tutaj i zapoznaj się z kursem
Akcelerator Językowy »
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