
ZZOOSSTTAAŃŃ  WW  DDOOMMUU!!    

II  CCZZYYTTAAJJ::  EE--BBOOOOKKII  !! 

 Czytanie to najpiękniejsza zabawa,  

jaką ludzkość sobie wymyśliła 

                                      Wisława Szymborska 

 

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa, warto zadbać o to, by jak najwięcej czasu spędzać                           
w domowym zaciszu. Można  wykorzystać ten czas na lekturę książek Wiele tytułów dostępnych jest za 
darmo. Poniżej przedstawiamy wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł  ebooków.  

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. 

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. 

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. 

Wikiźródła 

Wikiźródła to projekt siostrzany Wikipedii. Do tej pory w serwisie zostało udostępnionych 
ponad 200 000 tekstów 2156 autorów, z których można korzystać bezpłatnie. W 

https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://www.ibuk.pl/
https://pl.wikisource.org/wiki/Wikiźródła:Strona_główna


Wikiźródłach znajdziemy m.in. powieści, zbiory poezji, albumy, biografie, encyklopedie, 
słowniki, eseje, legendy i bajki, opracowania naukowe, pamiętniki oraz reportaże. 

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. 
 

Legimi 

 Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy 
może wybrać jedną darmową książkę. Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie 
zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na 
wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń 
czasowych. 

 

Empik Premium bezpłatnie na 60 dni 

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach 
aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i i Phone’a. 

Jak skorzystać z promocji? 

1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany 
kod.  

2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon  

3. Zarejestruj się lub zaloguj na empik.com.  

4. Aktywuj usługę Empik Premium.  

5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.  

 

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury 
należące do domeny publicznej i poradniki. 

 
Warto skorzystać z tej niełatwej okazji, by przekuć kryzys na wielką wartość” – mówi Maria 
Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.  

Zachęcamy do czytania!  

Bibliotekarze 

https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/
https://www.empik.com/czas-w-domu
https://www.empik.com/premium/kupon
http://www.publio.pl/darmowe.html

