
BIBLIOTEKA POLECA 

 

Masz czas na rozwój osobisty! Oto kilka propozycji dla aktywnego  domatora 

 

E-BOOKI I AUDIOBOOKI  

1. Woblink - darmowe e-booki https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe 
 

2. Legimi - darmowy zbiór e-booków i audiobooków dla różnych grup wiekowych, 
dedykowany na okres pandemii. Aby skorzystać ze zbioru bezpłatnych ebooków 
należy wejść w link i wpisać kod: czytamy https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/ 

3. Empik Premium - darmowy dostęp do ebooków i audiobooków na okres 60 
dni. Aby skorzystać potrzebna jest dedykowana 
aplikacja. https://www.empik.com/czas-w-domu 

4. Wolne Lektury - podstawowe źródło bezpłatnych lektur szkolnych dla uczniów i 
nauczycieli https://wolnelektury.pl/ 
 

5. Digital Book - audiobooki w języku angielskim https://www.digitalbook.io/ 
6. Nexto.pl - darmowe ebooki https://www.nexto.pl/ebooki/darmowe_c1219.xml 
7. Publio - darmowe ebooki http://www.publio.pl/darmowe.html 
8. Virtualo - darmowe ebooki https://virtualo.pl/ebooki/?price=1 
9. Ebook.pl - darmowe ebooki https://ebook.pl/313-

bezplatne?fbclid=IwAR3HlT_acG0ao8GD0oK88Ho6SJn0CNUjqW-2mZjBLPhiuyzb9VrFRTmYfao 

  

  

FILMY I NAGRANIA 

1. Metropolitan Opera - wielu marzy o tym, aby chociaż raz udać się do Opery w 
Nowym Jorku i zobaczyć takie sławy jak Elina Garanca czy Anna Netrebko. 
Teraz można to zrobić z własnej kanapy https://www.metopera.org/ 

2. Arte - darmowe dokumenty popularnonaukowe i spektakle. Macie ochotę na 
dokument historyczny, polityczny a może na obejrzenie Pippi Pończoszanki w 
Operze Helsińskiej? Wszystko dostępne w jednym miejscu i to w sześciu 
językach https://www.arte.tv/pl/ 

3. NINATEKA - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy 
eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje 
koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje 
radiowe https://ninateka.pl/ 

4. Teatr Telewizji - telewizyjne przedstawienia teatralne https://vod.tvp.pl/sub-
category/teatr,30798054 

5. Filmy fabularne - filmy fabularne od Telewizji Polskiej https://vod.tvp.pl/ 



  

WYSTAWY 

1. Władysław Hasior - wirtualny spacer po Galerii 
Opera https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/galeria-opera/wystawy-201920/wladyslaw-hasior/  

2. Google Art&Culture - dzięki kolekcji możecie chodzić po obrazach wielkich 
twórców, zagłębić się w świat street artu, wchodzić do muzeów, poznawać świat 
sztuki i kultury https://artsandculture.google.com/?hl=pl  

3. British Museum - Można poruszać się po osi czasu, słuchać przewodnika i 
poznawać historię światowej kultury https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

4. Luwr - Luwr przygotował 3 szlaki zwiedzania. Po podejściu do eksponatu, 
można na niego kliknąć i wyświetlić więcej informacji 
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

5. Muzeum Malczewskiego - na zwiedzanie zaprasza Muzeum Malczewskiego w 
Radomiu http://www.muzeum.edu.pl/pl/radom/malczewski,32.htm 

6. Muzeum Gombrowicza - wirtualny spacer po Muzeum 
Gombrowicza http://wirtualny.muzeumgombrowicza.pl/ 

7. Muzeum Kochanowskiego - wirtualny spacer po muzeum w Czarnolesie 
https://www.cyfrowyczarnolas.pl/spacer/muzeum_czarnolas.html 

8. Muzeum Powstania Warszawskiego - po wejściu na stronę internauci mogą 
"przejść się" korytarzami muzeum i odwiedzić sale tematyczne poświęcone 
różnym etapom powstania https://www.1944.pl/artykul/muzeum-on-line,2453.html 

9. Buckingham Palace - wirtualny spacer po rezydencji Królowej 
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace 

INNE 

1. Airpano - wirtualne podróże https://www.airpano.com/?fbclid=IwAR01-
cMeEtGnwucorIWJquh1CZiE_dajMYDoSnkW2wFvqSKJMYtV9TSwEXc 

 


