
BIBLIOTEKA ZDALNIE 

Dzisiaj chciałabym zachęcićmłodszych, starszychoraz 

dorosłychczytelnikówdo korzystania z ciekawych i co ważne darmowych 

materiałów znajdujących się w Internecie. Polecam strony, gdzie można 

online albo po ściągnięciu na urządzenie czytać, oglądać i słuchać. 

Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na 

smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów 

dedykowanych uczniom w różnym wieku.Każdy może wybrać jedną darmową książkę. 

Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie 

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

półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez 

ograniczeń czasowych. 
 

EMPIK PREMIUM BEZPŁATNIE NA 60 DNI 

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków 

dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a. 

 

Jak skorzystać z promocji? 

1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod. 

2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon 

3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com. 

4. Aktywuj usługę Empik Premium. 

5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się. 

Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego 

użytkownik nie zostanie obciążony opłatami. 
 

Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby 

dostępne są całkowicie za darmo. Można tam znaleźć naprawdę wiele ciekawych pozycji do czytania 

dla przyjemności. Wybór ogromny.  https://wolnelektury.pl/ 

Oto kilka moich propozycji 

 
Opowieść o nastolatkach, którzy w 

życiu mają pod górkę. 

 
Bohaterami są zwierzęta i każde z nich 

czegoś uczy czytelnika. 

 
Nastoletnia Ania przenosi się   z 

prowincji do stolicy.  

 
Historia dziewczynki, która po 

śmierci rodziców, zamieszkała z 

dziadkiem w jego domu w Alpach. 

 
Dalsze perypetieBastablów - 

pomysłowego rodzeństwa, znanego 

z Poszukiwaczy skarbu. 

 
Rodzeństwo Bastablów 

wymyśliło rozwiązanie na kłopoty 

finansowe rodziny: trzeba znaleźć 

skarb. 

 

https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/
https://www.empik.com/czas-w-domu
https://www.empik.com/premium/kupon
https://wolnelektury.pl/


Publioto księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków i audiobooków za darmo. Jednak są to 

głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki. 
 

Ninateka – polecam szczególnie –platforma internetowa; w jej zasobach znajduje się ponad sześć 

tysięcy filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, dostępnych legalnie 

i bezpłatnie.https://ninateka.pl/ 

 

Zapraszam do kontaktu. bibliotekarz.112.a@gmail.com 
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