
DRODZY CZYTELNICY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ! 
 

Na ten czas zachęcamy Was do czytania książek i czasopism  
z księgozbiorów domowych . 

 

Możecie również czytać książki online.  
Korzystajcie z możliwości pobierania książek przez Internet  

i słuchania ich w wersji audio. 
 

Skorzystaj z darmowych e-booków ! 
 

Polecamy następujące strony: 
 

www.lektury.gov.pl 
 

www.lektura.net 
 

www.lektury.one.pl  

http://www.lektury.gov.pl/
http://www.lektura.net/
http://www.lektury.one.pl/


DRODZY CZYTELNICY! 
 

Z powodu przedłużenia terminu zawieszenia zajęć w szkole, nie macie w 

dalszym ciągu dostępu do biblioteki szkolnej. W związku z tym nadal 

zachęcamy Was do wykorzystania wolnego czasu również na czytanie książek. 
 

Możecie korzystać z bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych. 
 

Zapraszamy Was do korzystania z ich usług: 
 

www.wolnelektury.pl 
 

Znana i lubiana, 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). 
 

www.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. 
 

www.polona.pl 
 

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne 

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

Dobra lektura może pomóc w radzeniu sobie ze 

stresem, który niekorzystnie wpływa na 

odporność organizmu. 

 
 

Życzymy Wam dużo zdrowia! 
 

Nauczyciele bibliotekarze. 

http://www.wolnelektury.pl/
http://www.lektury.gov.pl/
http://www.polona.pl/


DRODZY CZYTELNICY! 
 

W tym szczególnym czasie zachęcamy 
także do zapoznania się z prezentacją, 

która pomoże Wam 
 

w samokształceniu (opracowaną przez nauczycieli 
bibliotekarzy Zespołu Szkół Urszulańskich 

w Rybniku ).: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRODZY RODZICE !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To, jakie skutki psychiczne przyniesie kwarantanna, w ogromnej mierze zależy 

od nas, dorosłych. Zachęcamy do czytania z dziećmi książek w tym czasie. 

Czytanie uspokaja – zarówno nas jak i dzieci; co więcej – ten niewielki wysiłek 

rodzica bardzo istotnie podnosi poczucie bezpieczeństwa dzieci. Wspaniałym 



efektem ubocznym będzie budowanie kompetencji emocjonalnych, społecznych i 

poznawczych dzieci, co stanowi fundament sukcesu w szkole. Warto skorzystać z 

tej niełatwej okazji, by przekuć kryzys na wielką wartość – mówi Maria Deskur, 

prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. 
 

Kolekcja, którą przygotowała Fundacja Powszechnego Czytania 

obejmuje 20 tytułów, dedykowanych różnym grupom wiekowym – zarówno 

uczniom szkół podstawowych, jak i starszych nastolatków. Wszystkie książki 

dostępne są w formie ebooka, a część z nich dodatkowo audiobooka. Aby 

sięgnąć po wybraną pozycję wystarczy wpisać na stronie www.legimi.pl/czas-

na-czytanie/ kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi i 

pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na 

wirtualnej półce. 
 

Empik Go 
 

Empik na 60 dni udostępnił dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków, e-

booków, słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Zaloguj się na 

empik.com i sprawdź jak pobrać darmowe e-booki i audiobooki. 
 

Z poziomu aplikacji Empik Go wszyscy mogą uzyskać dostęp do ponad 90% 

tytułów znajdujących się na listach lektur obowiązkowych i uzupełniających dla 

klas szkoły podstawowej i liceum. Setki książek, pełne spektrum epok i stylów 

literackich – od mitologii greckiej, przez Treny Kochanowskiego, powieści 

Żeromskiego, po poezję XX wieku. Wśród dostępnych tytułów znajdują się 

niemal wszystkie lektury obowiązkowe dla szkoły podstawowej i liceum. 

 

elfibajka.pl 
 

 

Słuchaj z dzieckiem darmowych audiobooków i przenieś się do świata baśni. 

Każdy audiobook to inna opowieść i wyjątkowa przygoda dla Twojego dziecka. 
 

Naukowcy dowiedli,  

że słuchanie – podobnie, jak czytanie książek – 

pobudza wyobraźnię i rozwija mózg. 

https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/
https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/
https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/
https://www.empik.com/czas-w-domu
https://www.empik.com/empik.com
https://www.empik.com/premium/go
../Documents%20and%20Settings/MOOOOOOKs/Pulpit/elfibajka.pl

