
Linki do stron bibliotek cyfrowych, stron oferujących dostęp do książek, 

audiobooków i ebooków, słowników, encyklopedii, czasopism i innych 

zbiorów 

Zapoznając się z listą poniżej pamiętajcie, że to tylko nasze propozycje. Zasoby sieci 

internetowej zawierają znacznie więcej stron przeznaczonych dla czytelników i miłośników 

książek.… Zachęcamy do poszukiwań !  

Biblioteki/ książki, ebooki, audiobooki online: 

http://www.biblioteka.waw.pl/index.php/czytelnia-on-line.html - zbiory bibliotek polskich i 

zagranicznych/ archiwa cyfrowe  

https://www.ibuk.pl/ - internetowa wypożyczalnia PWN online 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra - Małopolska Biblioteka Cyfrowa 

https://www.biblioteka.tarnow.pl/ - Biblioteka Miejska w Tarnowie 

http://www.bp.pila.pl/biblioteka/dla-nauczycieli/czasopisma-on-line/ - czasopisma dla 

nauczycieli 

https://wolnelektury.pl/  - źródło lektur podstawowych i dodatkowych dla uczniów i 

nauczycieli 

http://www.chmuraczytania.pl/ - darmowe książki 

https://www.legimi.pl/ - portal z dużym wyborem książek w e wszystkich wersjach dla 

wszystkich, w tym dla dzieci i młodzieży - https://www.legimi.pl/ebooki/dla-dzieci-i-

mlodziezy,g221/ 

http://cyfroteka.pl/ebooki/ - ebooki online 

https://miastodzieci.pl/bajki/k/bajki-online/ - bajki, wierszyki dla dzieci 

http://www.yummy.pl/library/pl/main/pl/bajki - ogromna ilość bajek i w dodatku też lektury 

szkolne, które pozwolą Twojemu dziecku lepiej przygotować się do lekcji. Książki można 

zarówno czytać online, jak i słuchać wersji audio 

http://basn.pl/wierszyki/ - na tej stronie znajdziesz zabawne i mądre wierszyki dla dzieci 

http://www.swiatksiazki.pl/e-book-za-0zl/ - w spisie znajdują się różne darmowe e-booki, w 
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tym sporo książek i lektur dla dzieci w różnym wieku. W Świecie Książki masz też 

możliwość pobrania e-booka w dwóch formatach  

http://bajki-zasypianki.pl/bajki-pomagajki/  - bajki terapeutyczne dla dzieci  

https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,2-bajki_basnie.html – czytanki dla młodszych i starszych 

 

Czasopisma polskie i obcojęzyczne online: 

 https://www.national-geographic.pl/ - czasopismo geograficzne 

http://www.mowiawieki.pl/ - czasopismo o tematyce historycznej 

 

Encyklopedie i słowniki online: 

https://encyklopedia.pwn.pl/ 

http://www.edupedia.pl/ 

https://sjp.pwn.pl/ - Słownik Języka Polskiego PWN 

https://www.wsjp.pl/ - Wielki Słownik Języka Polskiego 

https://dobryslownik.pl/ - słownik poprawnej polszczyzny i poradnia językowa 

https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html – Słownik Ortograficzny PWN 

https://www.ortograf.pl/ - sprawdzanie pisowni i interpunkcji 

https://frazeologia.pl/ - Słownik Frazeologiczny 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/S%C5%82ownik-frazeologiczny-j%C4%99zyka-polskiego.html – 

Słownik Frazeologiczny PWN 

https://www.synonimy.pl/  - Słownik Synonimów  

https://synonim.net/ - Słownik Synonimów i Wyrazów Bliskoznacznych 

https://pl.bab.la/slownik/ - słownik języków obcych 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie –słownik wyrazów obcych 
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Inne strony warte odwiedzenia: 

https://www.legalnakultura.pl/pl - baza legalnych źródeł szeroko pojętej kultury, czytelnia , 

porady prawne, dział edukacyjny dla nauczycieli  i uczniów 

https://culture.pl/pl - wszystko o polskiej kulturze, nie tylko o filmie, ale i sztuce, muzyce, 

literaturze i innych 

www.nina.gov.pl - NINATEKA to ponad pięć tysięcy filmów, spektakli, koncertów, 

słuchowisk i programów publicystycznych, dostępnych legalnie i bezpłatnie, wszędzie tam, 

gdzie jest internet. Muzyczna część portalu edukacyjnego NInA pozwala odkrywać świat 

dźwięków w najbardziej zajmujący sposób – poprzez twórczą zabawę i eksperymenty. 

https://www.e-muzeum.eu/ - wirualne zwiedzanie muzeów polskich 

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea - wirualne zwiedzanie muzeów polskich 

https://fbc.pionier.net.pl/ - zbiory polskich instytucji kultury online 
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