
відмінний спосіб читати і 

слухати книги



Більше 1 млн книг і аудіокниг

2

Букмейт - це величезна

бібліотека з книгами і 

аудіокнигами.

А ще - популярні комікси

і подкасти: від «Зоряних

воєн» до «Книжкового

базару».



Книги різних жанрів

3

Детективи, фентезі, романтика, біографії -

читайте і слухайте що забажаєте.

Нон-фікшн Бізнес Проза

Саморазвиток Класика

Фантастика и фентезі

Young-adult

Саморазвиток

Діти

Біографії



Книги, які роблять вас краще

4

Величезний вибір книг з 

саморозвитку і бізнес-

літератури: читайте, слухайте, 

розвивайтеся.



Якісні історії - і ніякої реклами

5

З Букмейтом ви не витрачаєте

час, а використовуєте його з 

розумом. У додатку та на сайті

ніщо не відволікає вас від

самого головного -

захоплюючих і корисних книг.



Ідеальна розвага для дітей і 
батьків

6

Казки, шкільна класика, комікси та 

подкасти про виховання - читайте і 

слухайте всією сім'єю.



Тисячі книг - і все в телефоні

«Що почитати або

послухати?» - більше не 

питання. Букмейт допоможе

знайти наступну цікаву книгу.

Підписка - це вигідно. Ви 

купуєте не одну книгу, а доступ 

до цілої бібліотеки.

Читати і слухати Букмейт зручно

- можна навіть без інтернету.

Читайте з друзями. Це набагато

цікавіше!

Коли немає часу читати -

слухайте аудіокниги.
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Підписка - це вигідно

8

Оформіть її щоб читати і слухати

мільйон книг за ціною однієї.



Будь-який

момент -

зручний

Телефон завжди під

рукою - і книги теж. 

Читайте і слухайте

улюблених і нових

авторів, замість того 

щоб нудьгувати в черзі

або в метро.
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На основі ваших уподобань

Додавайте книги, які вам 

подобаються, і ми підкажемо, 

що ще зможе вас зацікавити.

1

Як знайти цікаву книгу

Серед новинок 

Кожен день на Букмейт

з'являються книги різних жанрів

- від детективів до класики.

2

На полиці

Наші редактори, читачі та 

експерти регулярно збирають

тематичні добірки.

3
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Як на папері, тільки зручніше

• Налаштуйте зручні вам шрифт, 

колір і контрастність.

• Выбирайте, скроллить или

листать книгу.

• Перемикайтеся між денним і 

нічним режимом.

• Використовуйте вбудований

перекладач - з англійської, 

іспанської та багатьох інших мов.

• Переходьте до потрібного

фрагмента за допомогою пошуку

по книзі і змісту.
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Зручний плеєр

Змінюйте швидкість

відтворення, користуйтеся

змістом або шукайте

потрібний фрагмент з 

точністю до 30 секунд. А 

якщо хочете, встановіть

таймер - щоб аудіокнига

вимкнулася автоматично.
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Читайте і слухайте де 
забажаєте

Книги синхронізуються між

вашими пристроями -

продовжуйте читати і слухати на 

телефоні, планшеті або

комп'ютері з того місця, де ви

зупинилися.
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Завантажуйте свої книги

14

Не знайшли потрібну книгу? 

Завантажте її на Букмейт в 

форматі FB2 або EPUB і 

читайте в зручному інтерфейсі

з телефону, планшета або

комп'ютера.



Інтернет не потрібен

Збережіть книгу в 

пам'яті свого пристрою і 

зможете читати її навіть

там, де немає інтернету.

15



Читайте кілька книг 
одночасно

Додайте будь-які книги, які є на 

Букмейт, і читайте їх паралельно: 

якщо набридла одна, 

перемикайтеся на іншу.
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Спілкуйтеся з друзями

Додавайте друзів з 

соцмереж і шукайте

нових, щоб стежити

за тим, що вони 

читають і слухають, і 

ділитися своїми

знахідками.
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Читайте і слухайте книги з 

задоволенням


