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В Україні зростає популярність електронних книг. Це
можна помітити у громадському транспорті. Якщо раніше в руках
людей шелестіли паперові книжки, то зараз вони все частіше
користуються рідерами. Читання книг залишається одним з
найпопулярніших занять у вільний час в усьому світу. Навіть
Інтернет не відібрав у книги шанувальників.
В суспільстві точиться багато розмов про користь та шкоду
Інтернету, різні його можливості. Однак тема електронних
бібліотек без сумніву залишає в соціумі позитивні відгуки.
Віртуальні бібліотеки – це бібліотеки, які не потребують ні
приміщень, ні обслуговуючого персоналу, бібліотеки, в які не
треба повертати «взяті» книги, в яких всі книги завжди лежать на
«своєму місці», і в яких не треба записуватися в чергу за модними
літературними новинками. Досить знати лише їхні адреси в
Інтернеті.
Даний вебліографічний список повинен стати навігатором
для читача у світі Інтернет-ресурсів.
В списку приведені електронні адреси пошукових служб,
анотований список адрес найпопулярніших повнотекстових
електронних бібліотек.
У наш час у всесвітній мережі існує величезний масив
електронних документів. Більшість підручників з навчання роботі
в Інтернеті стверджують, що в мережі є ВСЕ, треба тільки вміти
шукати. І це правда…
Українські та україномовні електронні бібліотеки.
Всеукраїнська електронна бібліотека.
http://youalib.com/
Всеукраїнська електронна бібліотека – ресурс, на якому
можна ознайомитися з україномовною літературою різних
напрямків і стилів. Проект «Всеукраїнська електронна
бібліотека» створений для популяризації, ознайомлення та
поширення української друкованої думки, що б це не було –
навчальна, наукова, художня, критична, науково-популярна
література, що дасть можливість студентам краще володіти
інформацією, викладачам бути в курсі наукового прогресу,

простому читачу – якісний український переклад або твір
української літератури.
Бібліотека української літератури
http://www.ukrlib.com.ua/
УкрЛіб – скорочення від Ukrainian Library (українська
бібліотека). Метою створення цього сайту було зробити
українську літературу доступною для всіх, хто бажає її читати.
Це найбільша в інтернеті електронна бібліотека української
літератури. Починаючи з 2000 року сайт популяризує українську
мову і культуру та плекає любов до рідної літератури.
Українська бібліотека.
http://library.org.ua/
Цей сайт створено для того, щоб зібрати на ньому
найвизначніші твори української і світової літератури. Пріоритет
надається україномовним текстам.
Поетика. Бібліотека української поезії – найбільший сайт
української поезії.
http://poetyka.uazone.net/
ПОЕТИКА – це найпопулярніша в Інтернеті поетична
бібліотека українською мовою.
ПОЕТИКА має три завдання:
1) надати всім зацікавленим доступ до скарбів української поезії у
простій та зручній формі;
2) підтримати українських поетів, пропагуючи їхні твори і
українську поетичну традицію;
3) служити посередником для спілкування читачів і поетів.
Ізборник
http://litopys.org.ua/
«Ізборник» — Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та
інтерпретації – проект електронної бібліотеки давньої української
літератури. Бібліотека є добіркою електронних книг і текстів,
об’єднаних проголошеною тематикою і єдиною ідеєю. Ідея
проекту полягає в прагненні зібрати якомога більшу кількість
творів української писемності не просто як випадковий набір
текстів різних часів та авторів, але на тлі цілісного культурноісторичного процесу, де ставала б зрозумілою єдність, спадковість
і тотожність української літератури, попри очевидні розриви в
мовному коді та наявні перервності в традиції.

Український центр.
http://www.ukrcenter.com/
Сайт містить велику бібліотеку вітчизняної та зарубіжної
літератури українською мовою, форум на тематику української
культури.
Українська література на Ліб.Ру.
Український
найбільшої бібліотеки російського Інтернету
http://www.lib.ru/SU/UKRAINA/

сектор

AeLib: Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади
http://ae-lib.org.ua/
Бібліотека поповнювалася хронологічно, починаючи з
давньогрецької літератури. На сьогодні більш-менш повно
представлена давньогрецька та давньоримська література,
Середньовічна література, а також література для дітей. Менш
повно - література Відродження та XVII століття. У розділі
«Художня література» автори розміщені хронологічно, в інших - за
алфавітом.
Зарубіжні електронні бібліотеки.
Електронна бібліотека RoyalLib.com.
Художня література,
наука, освіта, техніка.
https://royallib.com/
На сайті представлені книги для безкоштовного
скачування в 5 електронних форматах: doc, rtf, fb2, html, txt. Для
зручності користувача бібліотекою, розміщений «читальний зал»,
де є можливість читати книги прямо на сайті, не завантажуючи до
себе на комп'ютер. Читалка дозволяє налаштувати формат книги
«під себе» - вибрати тип, розмір, колір шрифту, тощо.
Некомерційна електрона бібліотека – російська і зарубіжна
література.
http://imwerden.de/
Іноземна література.
Англійські, іспанскі, українські і білоруські поезії – в
перекладах і в оригіналі
http://heart-to-heart.hobby.ru/foreign.htm

Библиотека КОМКОН.
Двомовний файловий архів (англійська та російська
літератури)
http://library.komkon.org/
Бібліотека містить книги більш як 2-х сотень російських та
англомовних авторів. Книги розміщені як у перекладі так і
оригінальному тексті.
Білоруська цифрова бібліотека
http://library.by/
LIBRARY.BY - цифрова бібліотека, унікальна платформа для
освіти та зберігання наукових і літературних творів. Сайт
популяризує науку, культуру і літературу Білорусі.
Інші сайти для безкоштовного скачування книг.
http://e-bookua.org.ua/
http://1576.ua/
http://javalibre.com.ua/
http://chtyvo.org.ua/
http://booksshare.net/
http://www.big-library.info/
http://www.many-books.org/
http://wolnelektury.pl/
http://wydaje.pl/c/darmowe-ebooki
http://www.chmuraczytania.pl/
Інше.
BookLand - магазин электронних книг.
http://www.bookland.com/ukr/
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