Polecane zasoby Intermetu
Biblioteki cyfrowe
Biblioteka Licealisty – biblioteka Portalu Edukacyjnego oferuje obszerny wybór lektur
szkolnych dla licealistów.
Biblioteka Humanistyczna – udostępniania publikacje z zakresu wszystkich dziedzin
nauk humanistycznych: referaty konferencyjne, prace licencjackie i magisterskie, rozprawy
doktorskie itp.
Biblioteka Wirtualna Matematyki (Digital Mathematical Library-PL) – pełne teksty
artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych z dziedziny matematyki i fizyki.
Computer Science Journal – czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach periodyku publikowane są oryginalne prace z
wielu dziedzin informatyki.
Exlibris – Biblioteka Internetowa – zbiór literatury polskiej i obcej w formie e-booków.
Fabrica Librorum – serwis poetów i pisarzy oraz biblioteka klasyki polskiej i obcej, w tym
podręczniki szkolne.
Mickiewicz w sieci – zbiór utworów A. Mickiewicza; projekt Zakładu Narodowego im.
Ossolinskich we Wrocławiu.
Otwórz książkę – kolekcja książek naukowych udostępnionych publicznie przez autorów
– polskich naukowców; projekt prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW).
Polska Biblioteka Internetowa – udostępniania polskie zasoby edukacyjne i kulturalne
Internetu; projekt jest częścią Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej.

Polska Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych – pełne teksty artykułów z
wybranych polskich czasopism naukowych.
Poezja polska – strony poświęcone polskiej poezji współczesnej; informacje na temat
poezji, poetów i ich osiągnięć, imprez poetyckich, konkursów, spotkań; czat poetycki.
Polskie Pismiennictwo Naukowe i Techniczne on-line – katalog HINT (Historia Nauka
Technika) rejestruje materiały źródłowe do historii nauki i techniki w Polsce odszukane w
archiwach i bibliotekach cyfrowych.
Staropolska On-line – serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w
kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego
piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej
Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku;
przekłady; wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.
Wirtualna Historia Książki – projekt Stanisława Skórki (Instytut Bibliotekoznawstwa AP w
Krakowie) przedstawiający historię i rozwój książki na przestrzeni dziejów.
Wolne lektury – portal zamieszcza utwory, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do
użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. W
bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków; projekt koordynowany przez
Fundację Nowoczesna Polska.
Akademicka Biblioteka Cyfrowa – udostępnia publikacje naukowe i dydaktyczne dla
osób niepełnosprawnych, jest realizowana na Uniwersytecie Warszawskim przy
współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.
Akademicka Biblioteka Cyfrowa– KRAKOW – powstała z połaczenie dwóch bibliotek
AGH i Akademii Ekonomicznej. Przechowuje głównie podręczniki dla studentów i literaturę
naukową zawiązaną z kierunkami kształcenia na obu uczelniach.
Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa – udostępnia cyfrowe zbiory Biblioteki
Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie.

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa – publikacje z zakresu bibliologii i informacji
naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu Informacji Naukowej i
Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Biblioteka Cyfrowa ORE – biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki,
publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty.
Biblioteka Cyfrowa Katedry Ligwistyki Formalnej UW – udostępnia publikacje
pracowników Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego – cyfrowe kopie
książek, czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych; biblioteka powstała
na bazie zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Państwowego w Krakowie,
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej – udostępnia skrypty i NA Temat – pismo
wydawane przez PK.
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej – projekt elektronicznej archiwizacji i
publikacji materiałów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz
rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i
techniki.
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej – projekt tworzenia cyfrowych kolekcji
piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa
Politechniki Śląskiej.
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej – udostępnia zasoby edukacyjne i
publikacje naukowe pracowników Politechniki Warszawskiej, w skład biblioteki cyfrowej
weszły również publikacje z wcześniejszej Kolekcji Elektronicznej Zbiorów Własnych PW.
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii – umożliwia korzystanie z
zawartości czasopism: Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa-Konteksty,
udostępnia książki etnograficzne i prace PIA.

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – zawiera ponad
245 000 zeskanowanych stron publikacji dotyczących spraw międzynarodowych, polityki
zagranicznej, prawa międzynarodowego, gospodarki światowej, historii dyplomacji,
bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego – prezentuje XIX i XX-wieczne
czasopisma, czasopisma regionalne „drugiego obiegu” oraz wybrane cenne egzemplarze
z kolekcji specjalnych – muzykalia, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, stare druki
– znajdujące się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – tworzona w oparciu o
zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników
naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie
podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich,
publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – udostępnia publikacje
dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały
dydaktyczne i wydawnictwa UWM.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cyfrowe kopie najcenniejszych
zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze
zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu.
Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie – udostępnia w formie elektronicznej zbiory
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona) – prezentuje zbiory narodowe
zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty
historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy.
Cyfrowe Muzeum Narodowe – portal udostępniający informacje o zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie.

Czytelnia Wirtualna KUL – udostępnia publikacje książkowe oraz czasopisma z XIX i
początków XX wieku; projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów
specjalnych BUW, także dokumenty archiwalne dokumentujące historię UW i jego
Biblioteki oraz źródła do historii badań naukowych, na razie głównie nauk historycznych i
prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie.
Internetowa Biblioteka Wzornictwa – projekt Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
mający na celu upowszechnienie wzornictwa zarówno wśród ekspertów w dziedzinie
designu czy przedsiębiorców i zarządów firm jak i wszystkich miłośników tej dziedziny
sztuki. W zbiorach dostępnych on-line są publikacje w j. polskim i angielskim, unikalne
fotografie oraz prezentacje multimedialne.
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – kolekcje specjalne Biblioteki Jagiellońskiej: Rękopisy,
Projekt eSkryptorium, Starodruki, Grafika.
Wydawnictwa edukacyjne udostępniające e-booki
Oficyna Wydawnicza Impuls www.impulsoficyna.com.pl
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne www.wsip.pl
Wydawnictwo Edukacyjne Żak www.wydawnictwo-zak.pl
Wydawnictwo Helion helion.pl/online.htm
Wydawnictwo Nowa Era www.nowaera.com.pl
Wydawnictwo Szkolne PWN www.wszpwn.com.pl

Wybrane serwisy edukacyjne
Biolog.pl - przyrodniczy portal edukacyjny www.biologia.pl
Centrum Edukacji Obywatelskiej ceo.org.pl
EduForum www.eduforum.pl
Eduinfo www.eduinfo.pl
Edunews - portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl
Interkl@sa - polski portal edukacyjny www.interklasa.pl
Komputer w szkole www.oeiizk.edu.pl
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.kowez.edu.pl
Kultura polska www.culture.pl
Literka.pl literka.pl
Malarstwo polskie
www.pinakoteka.zascianek.pl, webart.omikron.com.pl,www.artyzm.com
Matura.pl matura.pl
Matura news maturanews.pl
Nauczyciel.pl nauczyciel.pl
Polski Instytut Sztuki Filmowej Filmoteka Szkolna www.pisf.pl/pl/edukacja/filmoteka-szkolna
Portal Oświata www.oswiata.org.pl
Problemy oświaty www.problemy-oswiaty.org.pl
Profesor.pl profesor.pl
Publikacje edukacyjne www.publikacje.edu.pl
Scholaris -Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych www.scholaris.pl
Wirtualny Wszechświat www.wiw.pl

Serwisy o książkach i literaturze
BiblioNETka - serwis rekomendujący książki biblionetka.pl
Biblioteka Analiz www.biblioteka-analiz.pl
Biblioteka literatury polskiej w internecie literat.ug.edu.pl
Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej BLSN neolatina.bj.uj.edu.pl
Czytamy Słuchając czytamysluchajac.pl
Czytanie nie szkodzi www.czytanieszkodzi.pl
Czytelnia - serwis w portalu Onet czytelnia.onet.pl
Internetowe Imperium Książki www.iik.pl
Książka - serwis w portalu Wirtualna Polska ksiazki.wp.pl
Kulturalna Polska klp.pl
Polska Izba Książki www.pik.org.pl
Portal księgarski www.ksiazka.net.pl
Skarby Literatury Polskiej literatura.polska.pl
Staropolska on-line www.staropolska.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Książek dla Młodych (IBBY polska sekcja) www.ibby.pl
Wideoserwis o książkach ksiazki.tv
Wirtualny wydawca wirtualnywydawca.pl
Wolne lektury www.wolnelektury.pl
Wydawca - portal rynku wydawniczego www.wydawca.com.pl

