
GDZIE CZYTAĆ UKRAIŃSKIE E-KSIĄŻKI?

Biblioteki cyfrowe z książkami w języku 

ukraińskim dla dzieci

Opracowała:

Agnieszka Graczyk

Nauczyciel bibliotekarz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Filia w Turku



https://chl.kiev.ua/pub/Home/Index

Projekt Narodowej Biblioteki Ukrainy dla dzieci, elektroniczna
audiobiblioteka ulubionych dzieł literatury dla dzieci stworzona
przez dziecięcych bibliotekarzy Ukrainy.
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https://chl.kiev.ua/key/Books/ShowCategory/8

Projekt Narodowej Biblioteki Ukrainy dla dzieci, teksty czytają
autorzy książek.
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https://lodb.org.ua/nashi-proekty/qr-chytalnya-levenyatka

Projekt Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci, elektroniczna
biblioteka dzieł dla dzieci pisarzy obwodu lwowskiego.
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http://ostrovskogo.com.ua/publ/metodychnui_portfel/chitaemo_dru
gu/4-1-0-32

Projekt Czernihowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci,
audioteka dla dzieci z wadami wzroku. Zawiera utwory, które są
w szkolnym programie i najpopularniejsze dzieła światowej
literatury dziecięcej.
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http://biblio-child.dp.ua/elektronni-knyhy

Elektroniczne książki Dniepropietrowskiej Biblioteki Obwodowej
dla dzieci.
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https://odb.km.ua/index.php?dep=1&dep_up=926&dep_cur=976#gs
c.tab=0 

Elektroniczna biblioteka Chmielnickiej Biblioteki Obwodowej dla
dzieci im T. Szewczenki.
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http://chobd.ck.ua/index.php/i/elektronna-biblioteka/nosan-sl 

Elektroniczna biblioteka Czerkaskiej Biblioteki Obwodowej dla
dzieci. Dzieła S. Nosan.
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http://chobd.ck.ua/index.php/i/elektronna-biblioteka/2011-04-22-
09-40-52 

Elektroniczna biblioteka Czerkaskiej Biblioteki Obwodowej dla
dzieci. Dzieła M. Frolovej.
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http://chobd.ck.ua/index.php/i/elektronna-biblioteka/2011-06-09-
12-08-49

Elektroniczna biblioteka Czerkaskiej Biblioteki Obwodowej dla
dzieci. Prace W. Kovalenko.
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http://bukovinchiki.cv.ua/knigi-onlayn/

E-książki Czerniowieckiej Biblioteki Obwodowej dla Dzieci.
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https://libruk.com.ua/works/

Dzieła ukraińskich pisarzy klasycznych i współczesnych autorów.
Tutaj możesz pobierać książki w najpopularniejszych formatach
lubi czytać online bezpośrednio na stronie biblioteki.
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https://ukrclassic.com.ua/

Elektroniczna biblioteka dzieł klasycznej literatury ukraińskiej.
Oprócz materiałów o pisarzach dostępne są również ich dzieła,
które można przeczytać bezpośrednio na stronie lub pobrać
w różnych formatach (.docx .fb2 .pdf .djvu).
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http://chytanka.com.ua/

Internetowa Publiczna Biblioteka Dziecięca „Chytanka”
specjalizuje się w ilustrowanych książkach ukraińskojęzycznych.
Autorzy projektu skanują stare książki z obrazkami dla dzieci.
Wszystkie książki można pobrać w jednym formacie DJVU, dzięki
czemu można je czytać tylko na tabletach lub czytnikach
obsługujących ten standard e-booków.
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http://ukrlit.org/

Publiczna elektroniczna biblioteka ukraińskiej literatury. Teksty
prac można przeczytać zarówno na stronie biblioteki, jak i istnieje
możliwość pobrania prac w formacie txt i pdf.
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