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Abstract: In recent years, the use of audiobooks to enhance language skills in a foreign language and, in par-
ticular in English language, remains somehow outside this field of studies and their advantages are still unex-
plored and underestimated by foreign language researchers and teachers both in Bulgaria and worldwide. This 
paper aims to present a report on the most widespread digital platforms for listening to audiobooks, which are 
suitable to be implemented both in the classroom and in self-study practices. Their functionality is considered 
and an attempt is made to systematize their use according to language proficiency levels and appropriate age 
groups. This study is driven by the growing interest in audiobooks during the Covid-19 pandemic and the re-
search of their place and role in foreign language learning.
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Въведение
Аудиокнигите възникват през 1932 г. със създаването на звукозаписно студио от „Американската фон-

дация за слепи“ (American Foundation for the Blind – AFB). Тогава е инициирано създаването на „Програма 
за говорещи книги“, която е предназначена да предостави материали за четене на ветерани, пострадали 
по време на Първата световна война, както и на лица с увредено зрение. Popescu (2020) твърди, че „пре-
ди да бъдат използвани като основни методологични стратегии за изучаващите чужд език, аудиокниги-
те са използвани в класните стаи за ученици, които са имали затруднения с разбирането, усвояването на 
речниковия състав, свободното владеене на езика или мотивацията при четене. Употребявани са и в спе-
циални случаи като при ученици с увредено зрение или инвалидност“ [1].

Повечето речници и енциклопедии определят аудиокнигата като „книга за слушане или говореща 
книга, която представлява звукозапис на текст, който се чете на глас1 на касета, компакт диск или диги-
тални формати“2.

„Днес, през XXI в., разказването на истории се преражда във формата на аудиокнига. Този книжен 
формат продължава традицията на разказването от миналото като я обвързва с модерните технологии от 
настоящето, за да създаде един от най-ефикасните книгоиздателски продукти“3.

Аудиокнигите са пример за практическото приложение на аудио-лингвалния метод във чуждоезико-
вото преподаване, съчетан със съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Джу-
майов пише, че „като компонент на работата с аудио-визуалния метод в съвремието може да се пред-
ложат мултимодалните текстове. Те включват аудио, визуални и/или анимационни елементи, а за да се 
предаде значението на езиковите единици, се използват различни режими, които използват визуални, 
слухови и кинестетични данни (например физически и/или емоционални усещания)“ [2]. Благодарение 
на тези елементи, включени в съдържанието и изработването на аудиокнигите, те са еферкивен начин за 
достигане до изучаващите чужд език посредством ИКТ и задържане на техния интерес към изучавания 
учебен материал и даденото литературно произведение. Издателският пазар се адаптира бързо към но-
вовъзникващите технологии и адаптира своите услуги, за да отговари както на нуждите на обучаемите, 
така и на учителите. 

В наши дни потребителите на аудиокниги получават достъп до широка гама от разнообразни загла-
вия и жанрове на аудиокнигите, като те са сравнително евтини, достъпни и лесни за използване. Аудио-
книгите днес са навсякъде: мобилни устройства, домашни звукови системи и дори производителите на 
автомобили адаптират своите аудио системи към нарастващото търсене. Издателите се опитват да моти-
вират своите читатели, като използват известни разказвачи и обучени актьори, за да предложат най-до-
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брото изживяване при слушане“ [1].
По време на пандемията от Ковид-19 в периода 2020-2022 година интересът към аудиокнигите и тех-

ните продажби се засилват още по-осезателно по данни на Асоциацията на издателите на аудиокниги 
(Audio Publishers Association). „Базираната в САЩ Асоциация на аудиоиздателите цитира приходите на из-
дателите от аудиокниги, които са нараснали до 1,3 милиарда долара миналата година. Това е скок с 12 %, 
който вижда 2020 г. като деветата година на двуцифрен растеж във формата. Тази информация е извле-
чена от проучването на продажбите на асоциацията, което е проведено от InterQ Research, и разглежда 
моделите за 2020 г. към 2019 г.“4.

Оттук, авторът на доклада се спира на ролята на аудиокнигите в чуждоезиковото обучение и по какъв 
начин те могат да се използват най-ефективно за изучаването на английски език чрез използването на 
уеб-базирани дигитални платформи. Popescu (2020) смята, че „слушането на аудиокниги не е пасивна ум-
ствена дейност. Учениците трябва да положат усилия и да обърнат голямо внимание на говорещия, за да 
не могат да пропуснат важни части от историята: обстановката, героите, конфликта и развиващия се сю-
жет. В този смисъл аудиокнигите са ефикасен инструмент през преходния период на учениците, докато 
достигнат необходимите езикови умения“ [1]. Слушането на аудиокниги допринася за развитието на ос-
новните езикови компетенции на обучаемите, т.е. слушане с разбиране; четене с разбиране; произноше-
ние; свободно владеене на езика; говорене; писане и лексика. Според Wolfson (2008) „по същество чете-
нето/слушането на аудиокниги подпомага развитието на четирите езикови системи: фонологична, семан-
тична, синтактична и прагматична“ [3]. Мобилността и гъвкавостта са характеристики, които в най-голя-
ма степен допринасят за ефективността при използването на аудиокнигите при изучаване на чужд език. 
В забързаното ежедневие можем да слушаме аудиокниги докато вършим всекидневните си задължения, 
а защо не и за целите на чуждоезиковото обучение?! Ако аудиокнигите могат да бъдат от полза за учени-
ците на техния роден език, тяхното въздействие е още по-голямо за учениците, които изучават английски 
като втори език, независимо от тяхната възраст, пол, образование или културен произход [1].

Областта на приложението на аудиокнигите в чуждоезиковото обучение и тяхното влияние върху изу-
чаването на чужд език е неизследвана територия в България, а в международен план се открояват ня-
колко вида реферирани и индексирани публикации, които според автора на доклада спадат към следни-
те няколко вида: емперични изследвания, методологични статии, проекти на аудиокниги, дисертации за 
придобиване на магистърска или докторска степен и изследователски доклади. Наред с тях, са открити 
други публикации, които са твърде спорадични, като уебсайтове на езикови училища или центрове и бло-
гове, информиращи читателите за предимствата на използването на аудиокниги за езикови цели.

Методология 
В този доклад се прави опит да се представят предимствата на най-широко разпространените уеб-ба-

зирани дигитални платформи за слушане на аудиокниги, с което те да се систематизират и да послужат 
на преподавателите и обучаемите за изучаване на чужд и в частност английски език.

Разгледани са 9 източника на най-широко разпространенирте уеб-базирани дигитални платформи за 
слушане на аудиокниги, които са подходящи за използване както в класната стая, така и при самостоятел-
но учене, като се използва наличната информация на техните уебсайтове и са тествани от автора на до-
клада на мобилно устройство при положение, че са безплатни за ползване, имат пробен период за сво-
боден достъп или безплатни откъси за слушане. Идентифицирани са подкатегории аудиокниги от раздел 
„Езиково обучение“ (Language Learning или Language Instruction) и „Аудиокниги на английски като втори 
език“ (Audiobooks in ESL). В това изследване са включени само примери на аудиокниги за изучаването на 
английски като чужд език. Платформите и техните предимства са разгледани по отношение на подходя-
ща възрастова група, ниво на владеене на езика, условия за достъп и техните функционалности (достъп-
ност, организираност, качество на разказване и звук).

Резултати
След направеното проучване на уеб-базираните дигитални платформи за слушане на аудиокниги, са 

обособени следните платформи: Audible, Storytel, Storynory, Esl-bits.net, LibriVox, Audiobooks, Kobo.com, 
Libro.fm и Loyal books. По-долу са разгледани поотделно, като е изложена информация за техните пре-
димства по споменатите вече критерии.

Audible
Audible е компания на Amazon и според информацията на техния уебсайт представлява „най-голе-

мият производител и доставчик в света на развлечения и аудиокниги“5. През 2012 г. Audible стартира 
Whispersync for Voice, технология, която позволява на читателите да превключват между четене на кни-
га на Kindle и слушане на съответната аудиокнига. Освен това Audible включва нов инструмент, който 
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има предимството на подчертаване в реално време, наречено Immersion Reading (на бълг. „четене с по-
тапяне“). Той има за цел „да повиши четенето с разбиране и цялостното задържане на съдържанието“ 
(Audible онлайн помощен център)6. Immersion Reading работи в приложението Kindle за iOS и Android и 2-
ро поколение Fire Tables и след него. 

Слушането на аудиокниги чрез Audible не е безплатно. Тук се предлага абонаментен план и въпреки 
това, част от съдържанието може да се слуша с отстъпка или безплатно за някои свои членове или при 
специфични обстоятелства. Например, по време на пандемията от Ковид-19 Audible премахна абонамен-
тите си планове и предложи цялата си селекция от аудиокниги безплатно за целия период на локдауна 
(само в САЩ). Слушането на аудиокниги се поддържа на повечето устройства като iOS, Android, Windows, 
таблети Amazon Fire, Kindle, Alexa и др.

В категорията „Езиково обучение“ се откриват аудиокниги на английски език от начално ниво A1 до 
ниво напреднали C1 спрямо Обща европейска референтна езикова рамка (CEFR). Те са подходящи за изу-
чаващи английски език основно в средното образование и възрастни. Повечето аудиокниги са наръчни-
ци, разговорници или граматики, които целят изучаването на умения за говорене, натрупване на речни-
ков състав и граматика на английски език. Посочено е времетраенето на аудиокнигите и съответният рей-
тинг. Качеството на звука и разказването е отлично с функция за пауза.

Storytel
Storytel е основана през 2005 г. от Йонас Теландер и Йон Хауксон под името Bokilur. През 2007 г. ком-

панията сменя названието си на Storytel, за да стане международно разпознаваемо. До момента се раз-
простира в 25 държави сред които: Белгия, Бразилия, България, Германия, Дания, Израел, Индия, Испа-
ния, Исландия, Италия, Колумбия, Латинска Америка, Мексико, Норвегия, ОАЕ, Полша, Русия, Сингапур, 
Тайланд, Турция, Финландия, Холандия, Швеция, Южна Корея и др. и предлага повече от 500 000 аудио-
книги на над 25 езика.

Една от причините обаче, да е толкова популярна и използвана платформата е, че тя е съобразена с 
потребностите на всичките си потребители и активно работи за предлагане на съдържание на езиците на 
страните в които се предлага услугата. 

Съдържанието на Storytel е достъпно на абонаментен принцип, има възможност за тестов безплатен 
период от 14 дни, след което може да се направи абонамент за различен период от време, който да да-
де неограничен достъп до цялото съдържание на платформата. Предлада се абонаментен план за цяло-
то семейство, детски режим и опция за сваляне на аудиокниги за офлайн слушане. Storytel предлагат но-
ва функционалност за слушане на аудиокниги на Chromecast (Android), часовник Wear OS и Apple Watch.

Тук, в категорията „Езици“ се откриват по същия начин както в Audible аудиокниги за изучаване на ан-
глийски език от типа граматики, речници и разговорници, но изборът е доста по-стеснен. Посочено е съ-
що времетраенето и рейтингът на аудиокнигите. Качеството на звука и разказването са също така отлич-
ни. Те са подходящи за изучаващи английски език по нивата A1- C1, възрастовата група също е подраства-
щи и възрастни. Откроява се поредицата на Collins „English readers“.

Storynory
Платформата Storynory предлага аудио истории за малки деца – вълшебни приказки, оригинални дет-

ски истории, образователни истории, митове, поезия, кратки разкази и др. Alcantud-Díaz & Gregori-Signes 
(2014) посочват, че „са налични селекции от фрази от техните историите. Тези аудио книги са подходя-
щи за изучаващи английски език и млади хора, които искат да подобрят английския си език чрез исто-
рии. Произведения от  класическата литература като „Алиса в страната на чудесата“ или разкази на Оскар 
Уайлд и Ръдиард Киплинг, приказките на братя Грим, Ханс Кристиан Андерсен и Шарл Перо са свободно 
достъпни“ [4].

Аудиокнигите се слушат във формат MP3 и има възможност за сваляне на файловете. Слушането на 
аудиокниги е безплатно. Качеството на звука и разказването е много добро и съобразено с възрастовата 
група. Тази платформа е подходяща за деца, които започват да изучават английски език от детската гра-
дина до 4 клас.

Esl-bits .net
Единствената цел на сайта Esl-bits.net е да помогне на изучаващите да подобрят своето слушане и че-

тене с разбиране на английския език. „BITS English Language Learning“ е създаден изцяло с нестопанска 
цел и не съдържа реклами. Това е сайт само за онлайн слушане на аудиокниги. Няма налични връзки за 
изтегляне на елементи7. Предимството на тази платформа е, че може да се контролира скоростта на раз-
казването, като се ускори или забави възпроизвеждането. Това се прави с цел, за да се улесни разбиране-
то на аудиокнигата и по-точно разпознаването и разбирането на думите. 
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Тази пларформа е подходяща за подрастващи, студенти и възрастни. Съдържа слушане на класиче-
ски романи, новели и кратки истории. Налични са няколко упражнения със слушане на аудиокниги за пъ-
лен и кратък член в английския език, английски идиоми, поговорки и сленг; упражнения за четене и под-
готовка за тест за ниво B1. Аудиокнигите са подходящи за изучаващи английски език от нива B1, B2 и C1. 
Сайтът е неплатен и качеството на зука и разказването е отлично.

LibriVox
LibriVox е некомерсиален проект с нестопанска цел и без реклами, основан през август 2005 г. от Хю 

Макгуайър. Името идва от латинското „libri“, което означава „книга“ и „vox“, което означава „глас“, така 
че това означава „Глас на книга“. Всички аудиокниги са разказани от доброволци от цял свят на различни 
езици. Доброволчеството за LibriVox не изисква никакъв опит или специално оборудване. Те използват 
безплатен софтуер за запис на аудиокнигите. На доброволците е позволено да четат на всеки език, който 
говорят, с всякакви акценти, без дори да се прослушват. Те могат да прочетат цяла книга или само някои 
глави. Много често се слушат книги от мъжки гласове, въпреки че са написани от жени автори. Повечето 
от текстовете са предоставени от Project Gutenberg, а Internet Archive хоства аудио файловете безплатно. 
Каталогът им е структуриран по автор, заглавие, жанр и език. До май 2020 г. те предлагат 13 932 катало-
гизирани произведения (повечето класически), на 40 езика, 1800 на английски произведения и почти 10 
000 читатели. Аудиокнигите са безплатни за слушане на компютри, iPod или други мобилни устройства и 
дори могат да бъдат записани на компакт диск [1].

По жанр или предмет се открива разделът „Документална литература – Образование – Изучаване на 
езици“, в който може да се слушат аудиокниги от Колекцията за изучаване на езици. Тази колекция е част 
от инициатива за създаване на ресурс за изучаване на езици в LibriVox. Колекциите LibriVox съдържат че-
тива от различни книги за изучаване на езици, граматики, буквари, разговорници, речници, четци и до-
ри други произведения, които съдържат информация за различни езици, разказват опит от изучаване на 
езици и среща с нови езици или предоставят ръководства за правилно произношение, писане или дис-
курс на език. Тези произведения биха могли да опишат английски или всеки друг език, от латински до шу-
мерски, китайски до вампаноаг, есперанто до суахили (и т.н.)8.

Слушането на аудиокниги е безплатно. Съдържанието не е много добре организирано, нивата на вла-
деене на езика не са обозначени. Според автора на доклада от тази платформа могат да се възползват 
студенти и възрастни учащи английски език, които искат да надградят знанията си по езика през свобод-
ното време. 

Audiobooks
Според Audiobooks това е „услуга за аудиокниги, която ти позволява да вземеш любимата си книга на-

всякъде с функции като синхронизиране на cloudmark и интелигентно рестартиране“9. В раздел „Жанро-
ве“ се открива подкатегорията „Английски като втори език“, в която се открояват както граматики и раз-
говорници, така и заглавия от художествената литература като дедективките романи от Агата Кристи. На-
личен е и раздел „Бизнес и икономика“, който съдържа аудиокниги от различни области като счетовод-
ство и финанси, маркетинг и реклама, застрахователен бизнес и др. Тези аудиокниги могат да послужат 
на студентите, които следват в тези специалности, или възрастните, които работят в тази област, за техни-
те специфични цели на езика. Посочена е продължителността на слушане на аудиокнигите и техния рей-
тинг. Има контрол на звука с превъртане напред или назад. Качеството на звука и разказването е отлично, 
условията за достъп са с 30-дневен гратисен период, месечен абонамент и предлагане на а-ла-карт сис-
тема на закупуване на аудиокниги, която позволява да се закупят заглавия извън тяхната кредитна сис-
тема, да се получи достъп до големи отстъпки за най-добрите заглавия и да се достигнат по-гъвкави биб-
лиотечни списъци с аудиокниги.

Kobo
Платформата Kobo предлада повече от 5 милиона заглавия на аудио и електронни книги. При започ-

ване на абонаментен план, потребителят може да получи аудиокнига безплатно. Тук също се предлага 
30-дневен гратисен период с политика за прекратяване по всяко време. Това което е различно от остана-
лите платформи е, че тук има богата колекция от заглавия на аудиокниги, подходящи както за ученици от 
1 до 4 клас, така и за подрстващи ученици от 5 до 12 клас. Заглавията не са разпределени по нива и могат 
да се слушат като допълнително средство за изучаване и практикуване на езика.

Libro .fm
Libro.fm е устойчива, местна алтернатива на Audible. Libro.fm дава възможност да се закупупят ауди-

окниги от местната книжарница, като подкрепя местната икономика и като се създават работни места, се 
цели да се промени местната култура в местната общност10. Libro.fm разделя печалбата от продажбите на 
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аудиокниги с местната книжарница, с която си партнира. Тук също се предлагат политика за прекратява-
не по всяко време и а-ла-карт система на закупуване на аудиокниги. На тази платформа няма определе-
на категория за изучаване на английски език, но са обособени две категории, които са подходящи за изу-
чаващите английски език от 1 до 12 клас – „Художествена литература за подрастващи“ и „Аудиокниги за 
деца“. Тук отново няма разпределение по нива на владеене на езика, следователно заглавията могат да 
се използват са допълнително смамостоятелно изучаване на езика.

Loyal books
Предимството на тази платформа е, че може да се слушат класически заглавия на английски език в 

оригинал напълно безплатно и съдържанието на отделните глави на произведението може да се сва-
ли. Част от произведенията на аудиокнигите включват „Баскервилското куче“ от Сър Артър Конан Дойл, 
„Дон Кихот“ от Мигел де Сервантес, „Франкенщайн“ от Мери Щели и др. Това са аудиокниги, подходящи 
за подрастващи, студенти и възрастни. Може да се открие кратко представяне на произведението и рей-
тинг на аудиокнигата.

В таблицата по-долу са представени платформите за слушане на аудиокниги заедно с техните харак-
теристики.

Таблица 1. Разпределение на уеб-базираните платформи за аудиокниги по възрастови групи, 
нива на владеене на езика, условия за достъп и функционалност

Наименование Възрастова група Ниво на владеене 
на езика Условия за достъп Функционалност

1.Audible 
www.audible.com

подрастващи, 
студенти, 
възрастни

A1- C1 абонамент отлична

2. Storytel 
www.storytel.bg

подрастващи, 
студенти, 
възрастни

A1- C1
тестов безплатен 

период; 
абонамент

отлична
стеснен избор

3. Storynory 
www.storynory.com

от детската 
градина до 4 клас начално безплатно много добра

4. https://esl-bits.net/
подрастващи, 

студенти, 
възрастни

B1, B2, C1 безплатно
отлично;

възможност за 
контрол на звука

5. LibriVox
www.librivox.org студенти,

възрастни необозначено безплатно
много добро;
четенето е от 
доброволци

6. Audiobooks
www.audiobooks.com

студенти,
възрастни A1- C1

месечен 
абонамент,а-ла-

карт система
отлично

7. Kobo
www.kobo.com 1-12 клас необозначено

тестов безплатен 
период; 

абонамент
отлично

8. Libro.fm
www.libro.fm

деца, 
пордастващи необозначено

месечен 
абонамент,а-ла-

карт система
отлично

9. Loyal books

www.loyalbooks.com

подрастващи, 
студенти и 
възрастни

необозначено безплатно много добро

Заключение
Seksinska & Olszanska (2019) твърдят, че „въпреки че аудиокнигите са доста популярни, те са по-ско-

ро разглежда като забавление, а не като учебен ресурс. Въпреки това, те представляват един от най-по-
лезните инструменти за обучение, който може значително да подобри езиковите умения на учениците. 
Аудиокнигите не само дават възможност на обучаемите да обогатяват своя речник, но те също са мно-
го благоприятни за развитие на техните умения за писане и четене. Аудиокнигите са всъщност истинска 
златна мина за учителите по чужди езици“ [5]. 
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От анализа на дигителните платформи за слишане на аудиокниги е видимо, че всяка една от тях носи 
своите предимства като безплатно ползване, богат избор от заглавия и жанрове, отлично качество на зву-
ка и разказването, различни абонаментни планове, покриване на всички възрастови групи на изучаващи-
те английски език от детската градина до възрастни, опции за сваляне на съдържанието, превъртане на 
записа и контрол на скоростта на слушането.

В тази връзка с този доклад се прави опит за организиране и систематизиране на най-популярните 
уеб-базирани едигитални платформи за слушане на аудиокниги, което може да е от голяма полза за пре-
подавателите и изследователите в България, които желаят да разнообразят своите методи да препода-
ване и да включат аудиокнигите в своята практика по чужд език като самостоятелни задачи или алтерна-
тива на стандартните упражнения за слушане, които съществуват в учебниците по английски език. С това 
могат от една страна да разнообразят своите методи на преподаване и да оживят класната стая, а от дру-
га страна да мотивират своите ученици, които имат затруднения при четенето или не проявяват желание 
да четат книги на чужд език, като им предложат тази достъпна алтернатива.

References
1. Popescu, C. (2020). The Benefits of Audiobooks for ESL Students,Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (España). Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, pp. 
1–51.

2. Dzhumayov, G. (2020).  SAVREMENNITE TEHNOLOGII I TYAHNATA ROLYA V (CHUZHDO)EZIKOVOTO 
OBUCHENIE PREZ XXI VEK. BAN. pp. 1–319.

3. Wolfson, G. (2008). USING AUDIOBOOKS TO MEET THE NEEDS OF ADOLESCENT READERS.  AMERICAN 
SECONDARY EDUCATION 36(2). pp. 105–114.

4. Alcantud-Díaz, M. & Gregori-Signes, C. (2014). Audiobooks: improving fluency and instilling literary skills 
and education for development. Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, 20(1), pp. 
111–125.

5. Seksinska, I. & Olszanska, M. (2019). The Importance of Audiobooks in English Language Teaching. Polish 
Journal of Applied Sciences, [S.l.], v. 4, n. 4, pp. 143–149. 

(Endnotes)
1. Wikipedia https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8

%D0%B3%D0%B0 
2. Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/audiobook 
3. Zashto izdatelite tryabva da izdavat poveche audioknigi? https://4publishing-bg.

com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D
0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2/ 

4. APA Cites 12-Percent 2020 US Audiobook Revenue Growth https://publishingperspectives.com/2021/06/audio-
publishers-association-12-percent-audiobook-revenue-growth-in-2020-covid19/ 

5. https://www.audible.com/about?ref=a_hp_b1_dlp_footer_1&pf_rd_p=619155d0-8ea6-46da-987a-
55b4c7595c2d&pf_rd_r=KPBGDN08N7R730XH5Y7V 

6. https://help.audible.com/s/article/what-is-immersion-reading?language=en_US 
7. https://esl-bits.net/ 
8. https://librivox.org/librivox-language-learning-collection-vol-001-by-various/ 
9. https://www.audiobooks.com/about 
10. https://www.libro.fm/story 


