
Darmowe e-booki - gdzie szukać? 
Darmowy e-book  to najlepszy sposób, aby zapoznać się z nową formą czytania, przejrzeć 
ofertę dostępną na rynku, zapoznać się z e-księgarniami  a także nie wydając ani grosza 
można sobie zbudować bogatą biblioteczkę e-booków korzystając z legalnych źródeł. 
Zachęcamy do czytania  elektronicznych książek  z legalnych źródeł.  Jeśli mamy 
wątpliwości, czy witryna z której chcemy skorzystać działa zgodnie z prawem - zachęcamy 
do sprawdzenia jej w Bazie Legalnych Źródeł, gdzie znajdują się bezpieczne                                  
strony. Znajduje się ona pod adresem: http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki 

Polskie platformy z darmowymi e-bookami: cdp.pl, ebookpoint, koobe, 
ktoczyta.pl, nexto, publio, virtualo, woblink, ZłoteMyśli 

Katalog DARMOWE na bookto.pl 

W katalogu zebrano wszystkie darmowe e-booki, jakie znajdują się aktualnie w ofercie 
platform. Możecie przejrzeć większość darmowych książek elektronicznych dostępnych na 
rynku polskim. Oczywiście, konkretne e-booki pobieracie już bezpośrednio z konkretnej 
platformy, na której znajduje się wybrany przez Was e-book. 

Wolnelektury.pl - rozbudowana baza lektur szkolnych i klasyków literackich w postaci 
ebooków. Dostępne e-woluminy zostały profesjonalnie wydane, opatrzone przypisami              
udostępnione we wszystkich popularnych formatach, od .PDF do .MOBI. Tytuły są 
darmowe. 

Polska-Poezja.pl 

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo,                      
w serwisie YouTube. 

Najpierwprzeczytaj.pl - witryna, za pośrednictwem której można pobrać darmowe            
e-booki, ale również udostępniać je innym. Wymogiem korzystania ze strony jest ocena 
pobranego ebooka lub napisanie jego krótkiej recenzji. 

BooKto.pl – portal, który zgromadził największą bazę ebooków dostępnych w polskich          
e-księgarniach. W serwisie, obok listy płatnych tytułów, znajdują się oddzielne katalogi: 
self-publishing oraz darmowe ebooki, oferujące darmowe e-książki z legalnych źródeł. 

Bookini.pl - ogromna baza blisko 3 tysięcy darmowych e-książek do pobrania. Są to 
przede wszystkim klasyczne pozycje literatury polskiej.   

ChmuraCzytania.pl  zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. 
Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania. 

FantastykaPolska.pl Prywatna stronaRoberta 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. Niestety, serwis nie posiada odrębnego katalogu         
z darmowymi książkami. Aby dotrzeć do darmowej oferty, należy ustawić filtr z ceną 
rosnącą. 

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 
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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. 

Pamięć.pl Publikacje historyczne i naukowe IPN Baza darmowych publikacji 
historycznych IPN. Obecnie zawiera kilkadziesiąt pozycji. Lista jest na bieżąco 
aktualizowana. Dostępne formaty: epub, mobi, pdf. Pliki do pobrania bez logowania. 

e-Publikacje Nauki Polskiej - epnp.pl - to zbiór publikacji naukowych zróżnych dziedzin, 
wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia oraz 
muzea. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury            
z polskich ośrodków naukowych. Znajduje się tu również bogata oferta darmowych 
ebooków. 
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