Sposób na nudę? Czytaj książki online!
Koronawirus znów zamknął nas w domach Co robić w tym czasie? Czas kwarantanny to
doskonały moment na nadrobienie zaległości książkowych.
Poniżej przedstawiamy rekomendacje bibliotek i serwisów na trudne czasy.
WolneLektury.pl
Całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele
szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera
także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji
(smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.
Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są
dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt
realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Polona.pl
Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane
zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.
Ibuk.pl
Ibuk.pl to jedna z największych wypożyczalni e-booków w Polsce. Projekt został stworzony
w 2007 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Ibuk.pl to nie tylko wielka wypożyczalnia
ebooków, lecz także spory wybór audiobooków. Wśród książek do słuchania posiada
publikacje naukowe i akademickie, a także podręczniki i lektury szkolne.
Najpierwprzeczytaj.pl
Witryna za pomocą której można pobrać darmowe e- booki.
BooKto.pl
Portal , który zgromadził największą bazę e- booków dostępnych w polskich
e- księgarniach.
Bookini.pl
Ogromna baza 3tys. darmowych e- książek do pobrania . Znajdują się tu lektury, klasyka
literatury polskiej i nie tylko.
Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Są to głównie
lektury należące do domeny publicznej i poradniki.
akcja czytaj.pl 2020 -12 darmowych bestsellerów
lista dostępnych książek:
1. Jakub Ćwiek „Topiel” (Wydawnictwo Marginesy)
2. Wojtek Drewniak „Historia bez cenzury 5. I straszno, i śmieszno – PRL” (Wydawnictwo
Znak)
3. Paulina Hendel „Strażnik” (We Need YA)
4. Mikołaj Łoziński „Stramer” (Wydawnictwo Literackie)
5. Karolina Macios „Czarne morze” (Wielka Litera)
6. Andri Snær Magnason „O czasie i wodzie” (Karakter)
7. Jakub Małecki „Horyzont” (Wydawnictwo SQN)
8. Robert Małecki „Zadra” (Czwarta Strona)
9. Remigiusz Mróz „Głosy z zaświatów” (Wydawnictwo Filia)
10. Dominika Słowik „Zimowla” (Wydawnictwo Znak)
11. Stefanie Stahl „Kochaj najlepiej jak potrafisz” (Wydawnictwo Otwarte)
12. Mariusz Szczygieł „Nie ma” (wydawnictwo Dowody na Istnienie)
Więcej informacji na stronie:https://czytajpl.pl/2020/11/03/akcja-czytaj-pl-2020-12bestsellerow-znowu-za-darmo/

ChmuraCzytania.pl zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in.
Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.
FantastykaPolska.pl Prywatna strona Roberta J. Szmidta pisarza SF i fantasy,
założyciela a zarazem redaktora naczelnego miesięcznika Science Fiction. Autor
zgromadził ponad 500 opowiadań, powieści z kategorii fantastyka napisanych przez
znanych polskich autorów, które ukazały się drukiem na łamach istniejących w ostatnich
latach czasopism albo w książkach znanych wydawnictw.
RW2010 Oficyna wydawnicza przeznaczona do samodzielnego, darmowego publikowania
utworów literackich niezależnych autorów. Baza zawiera ok. 400 darmowych e-booków
autorów współpracujących z RW2010.
Czytaj za free Kilkaset darmowych e-booków (klasyka, niezależni autorzy). Serwis
współpracuje z Wydawnictwem Nowy Świat.
Wydaje.pl Darmowe publikacje niezależnych polskich autorów, głównie krótkie
opowiadania. Można pobierać ebooki bez logowania.
ebooks43.pl Kilkadziesiąt darmowych e-booków niezależnych autorów. Publikacje
dostępne tylko na stronach serwisu.
Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji,
podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja
bezpłatna uprawnia do dużego wyboru. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na
urządzeniach mobilnych i komputerach.
Polska-Poezja.pl
Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo,
w serwisie YouTube.
Wikiźródła to projekt siostrzany Wikipedii. Do tej pory w serwisie zostało udostępnionych
ponad 200 000 tekstów 2156 autorów, z których można korzystać bezpłatnie. W
Wikiźródłach znajdziemy m.in. powieści, zbiory poezji, albumy, biografie, encyklopedie,
słowniki, eseje, legendy i bajki, opracowania naukowe, pamiętniki oraz reportaże.
Epodreczniki.pl
Książki i materiały edukacyjne udostępniane przez serwis epodreczniki.pl są całkowicie
bezpłatne. Dla starszych uczniów przygotowano e-materiały do języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, matematyki, edukacji informatycznej , biologii,
geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa.
Zachęcamy do czytania!
W celu kierowania zapytań nt. udostępniania zasobów biblioteki, wyjaśnienia spraw
dotyczących wypożyczeń udostępniamy dla Was adres czytanienapandemie@onet.pl .
Platformą komunikacji jest również dziennik elektroniczny UONET+ . Chętnie udzielimy
Wam wsparcia przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli,
szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej.
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