
SZKOLNA BIBLIOTEKA PROPONUJE: 

 

W związku z obecną sytuacja coraz częściej instytucje kultury czy księgarnie 

internetowe wychodzą naprzeciw potrzebom czytelników. Kolejne placówki poszerzają 

darmowe zasoby udostępnione w Internecie. Wolny czas w domu warto przeznaczyć na 

to, na co zwykle go nam brakuje - czyli np. na czytanie książek. Nie trzeba jednak 

bazować jedynie na domowej biblioteczce - oto portale oferujące darmowe e-booki, 

które jednym kliknięciem można pobrać na czytnik lub komputer.  

ZOSTAŃ W DOMU! CZYTAJ KSIĄŻKI! 

Przedstawiamy aktualizowany wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych 

(lub prawie darmowych) ebooków oraz audiobooków.  

WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE 

WolneLektury.pl 

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów. 

Jest ogromną bazą lektur szkolnych od pierwszej klasy aż po klasy maturalne. Na stronie 

znajdują się także e-booki obejmujące klasykę literatury światowej. Wszystkie teksty zostały 

profesjonalnie wydane i udostępnione w popularnych formatach, takich jak pdf czy mobi. 

Każdy e-book znajdujący się na stronie jest darmowy i legalny - baza zawiera książki, do 

których prawa autorskie już wygasły. -  https://wolnelektury.pl/ 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. 

ChmuraCzytania.pl 

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, 

Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania. Chmura Czytania Kanon kulturalnego 

człowieka - to portal oferujący bezpłatny dostęp do wszystkich swoich pozycji. Serwis 

udostępnia  książki i zbiory poezji autorów klasycznych i współczesnych warte poznania, 

przypomnienia, czy wręcz odkrycia na nowo przez współczesnych Czytelników. 

http://chmuraczytania.kartalia.pl/index.php  
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Masz tę moc - ebook o koronawirusie 

Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla 

młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i 

jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj. 

Polona.pl 

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Polona - stworzony przez Bibliotekę Narodową 

portal, za pośrednictwem którego zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji są 

udostępniane bezpłatnie w postaci cyfrowej. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane 

zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe. 

https://polona.pl/ 

Fantastyka Polska  

- jest prywatną inicjatywą, oferującą za darmo około 300 pozycji współczesnych polskich autorów. 

http://www.bazaebokow.robertjszmidt.pl/ 

NCK –  

Narodowe Centrum Kultury w swoim sklepie oferuje szereg publikacji, w tym część darmowych. W 

zakładce E-booki znajdziemy Książki, Czasopisma oraz wartą uwagi serię "Historia Muzyki 

Polskiej". http://https://sklep.nck.pl/pl/c/E-booki/4  

Pamięć.pl  

– to strona oferująca szereg publikacji pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Znajdziemy tam 

wiele bezpłatnych e-booków o tematyce historycznej. https://pamiec.pl/pa/biblioteka-

cyfrowa/publikacje  

Empik Premium Czas w domu 

 - normalnie płatna usługa została właśnie udostępniona na 60 dni za darmo. To ukłon firmy w stronę 

klientów w związku z obecną sytuacją. Za 0 zł można uzyskać pakiet 13 tysięcy e-booków i 

audiobooków dostępnych w abonamencie Empik Go. Wystarczy wpisać adres e-mail, by otrzymać 

darmowy kod ważny przez 60 dni. https://www.empik.com/czas-w-domu  

 

Źródło: https://polskatimes.pl/zostan-w-domu-i-czytaj-ebooki-za-darmo-czyli-legalne-lektury-w-

internecie/ga/c5-14865011/zd/42612795 
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