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Tak trochu se začíst
Nová služba s názvem Beletrion přináší náruživým čtenářkám a čtenářům, pohodlný
přístup ke čtení kdykoli a kdekoli. Naskytlo se pár minut na čtení při čekání na metro
nebo tramvaj? Malá radost z náhodného výběru čtení podle aktuální nálady? Literární
odreagování po náročné schůzce? E-čtení jako alternativa papírových knih na
cestách? To jsou příležitosti, při kterých se hodí mít Beletrion nastavený v oblíbených.
Je zdarma a snadno dostupný na https://beletrion.cz/.
Beletrion nabízí 300 textů převážně od současných českých autorů a nabídka se bude
postupně rozšiřovat. Texty jsou rozdělené do pěti kategorií (Romantika, Humor,
Záhada, Napětí, Strach), mezi kterými si může čtenář volit podle toho, na co má náladu
a dále výběr zpřesňuje zadáním, jak dlouhý časový úsek může čtení věnovat, a zda to
má být próza nebo poezie. Na konci každého úryvku má čtenář podle míry
spokojenosti s vybraným textem možnost zcela změnit volbu, přejít na celý text nebo
na jiný text ve stejné kategorii. Nechybí ani možnost volby čtenářského „štěstíčka
z pouti“ pomocí tlačítka Překvap mě.
Beletrion vyvíjí Městská knihovna v Praze s Katedrou informačních studií a knihovnictví
Masarykovy univerzity v Brně v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR a
projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy. Beletrion využívá v projektu
nově designovaný formát e-knih, který je vyvíjen s ohledem na zvýšení kvality
čtenářského zážitku při čtení přímo z webové stránky.
Rozdíl při čtení klasické e-knihy, pdf formátu a webové knihy je možné vyzkoušet na
vybraných titulech z E-knihovny Městské knihovny v Praze, které už jsou v novém
formátu zpracovány. Například fantastická povídka klasika americké literatury F. S.
Fitzgeralda Podivuhodný případ Benjamina Buttona.
https://search.mlp.cz/cz/titul/podivuhodny-pripad-benjamina-buttona/4419778/ Podivuhodný případ Benjamina Buttona s nabídkou stažení ve formátu e-knihy, nebo
online prohlížení v pdf
https://search.mlp.cz/cz/titul/podivuhodny-pripad-benjamina-buttona/4657826/ Podivuhodný případ Benjamina Buttona pro příjemné čtení online ve formátu webové
knihy
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