
 Uczniowie! 

 
  Przed nami kolejne dni a może tygodnie, gdy obowiązywać będzie 
akcja „zostań w domu”. Zapewne każdy z Was ma już swoje sposoby, aby 
w sytuacji, gdy nasza aktywność poza domem została zredukowana niemal 
do zera, twórczo wykorzystać czas wolnym od codziennej nauki. Mam 
nadzieję, że teraz nie tylko doceniacie możliwość  nadrobienia zaległości w 
obowiązkowej lekturze, ale równie chętnie sięgacie po książki czy audiobooki 
z literaturą piękną czy popularnonaukową. 
 Żyjemy w dobie globalnego i nielimitowanego dostępu do Internetu. To 
tam znajdziemy nieograniczony dostęp do tysięcy tytułów, a więc 
zaopatrzymy się w ulubioną literaturę bez wychodzenia z domu. Do 
dyspozycji mamy księgarnie internetowe, sklepy z e-bookami i cyfrowe 
repozytoria. Aby ułatwić Wam kontakt z tymi zasobami, poniżej podajemy 
adresy sklepów internetowych, pod którymi znajdziecie wybór 
najciekawszych tytułów literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej: 
 
Wolne lektury.pl 
Biblioteka prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska to bezpłatny 
zbiór z dostępem do ponad 5500 pozycji. Oferuje lektury szkolne oraz dzieła 
klasyki literatury polskiej i światowej. Każdą książkę można czytać online lub 
pobrać na komputer lub inne urządzenie mobilne. 
 
Epodręczniki.pl 
Serwis udostępnia książki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb 
grup wiekowych: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa i szkoła 
ponadpodstawowa. Znajdziecie tu e-materiały z wszystkich przedmiotów 
nauczania. E-podręczniki dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń: 
komputerów, tabletów czy smartfonów. 
 
Lektury.gov.pl 
Lektury szkolne, podzielone na 5 kategorii dostosowanych do programów 
nauczania, można pobrać przez internet i słuchać w wersji audio, lub czytać 
w dowolnym momencie za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej. Książki 
pobieramy online lub na czytnik w formie e-booka. 
 
Polona 
To jedna z najbardziej nowoczesnych bibliotek cyfrowych na świecie, 
utworzona i stale uzupełniana przez Bibliotekę Narodową, zawierająca zbiory 
literatury ze wszystkich dziedzin i epok, w tym najcenniejsze skarby polskiej 
kultury i historii. 
 
Wikiźródła 



Biblioteka zawiera repozytorium tekstów źródłowych (ponad 200 000 tekstów 
2156 autorów) udostępnianych bezpłatnie. Znajdziemy tu powieści, zbiory 
poezji, albumy, biografie, encyklopedie, słowniki, eseje, legendy, bajki, 
pamiętniki, reportaże i opracowania naukowe. 
 
Ibuk.pl 
Biblioteka została stworzona przez Wydawnictwo naukowe PWN i oferuje 
ponad 70 tys. publikacji naukowych z wielu dziedzin nauki. To wielka 
wypożyczalnia e-booków i audiobooków, między innymi publikacji naukowych 
i akademickich oraz podręczników i lektur szkolnych. 
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