
Електронні бібліотеки 

 

 

 

 

 Електронна бібліотека “Українська література” 
Бібліотека надає вільний доступ до кращих творів класичної 

української літератури, в тому числі тих, які включені до шкільної 

програми. Для зручної і швидкої роботи з матеріалами письменники 

структуровані за алфавітним покажчиком. 

 

 
 Бібліотека української літератури “УкрЛіб” 

УкрЛіб — скорочення від Ukrainian Library (українська бібліотека). 

Метою створення ресурсу було зробити українську літературу 

доступною для всіх, хто бажає її читати. Містить твори шкільної 

програми,  зарубіжну літературу українською мовою, літературознавчі 

матеріали. 

 

 

 
 Електронна бібліотека "УКРАЇНІКА" 

«УКРАЇНІКА» – національний довідково-інформаційний та 

документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, 

створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, 

економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку та акумуляції 

документальної спадщини українського народу. Ініціювала та 

розпочала створення інтегрованого ресурсу Національна бібліотека 

України імені В.І. Вернадського.  

 

 
 Електронна бібліотека України 

Бібліотека створена з метою об’єднання зусиль  університетської  

спільноти України задля доступу до світової наукової інформації та  

інтеграції української  науки до світової академічної спільноти. 

 

 

http://ukrclassic.com.ua/
http://www.ukrlib.com.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRAINICA&P21DBN=UKRLIB
http://www.elibukr.org/


 
 Всеукраїнська електронна бібліотека 

Ресурс пропонує україномовну літературу 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 дає можливість студентам краще 

володіти інформацією, викладачам бути в курсі наукового прогресу, 

простому читачу – якісний український переклад або твір української 

літератури. 

 

 

 
 Безкоштовна онлайн-бібліотека класичної української  та світової 

літератури «Відкрита книга» 
Бібліотека пропонує безкоштовні електронні книги, дотримуючись 

авторського права,  і публікує  лише ті твори, які перейшли до 

суспільного надбання. Даний проект пропонує співпрацю у створенні        
електронної книги усім бажаючим: учням шкіл, студентам, вчителям, 

освітнім фондам, комерційним та громадським організаціям. 

 

 

 
 Українська та зарубіжна література українською мовою “Shift 

Library CMS” 
Метою діяльності даної е-бібліотеки є поширення і популяризація 

україномовних творів серед читачів. 

 

 
 Чтиво —вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури. 

Пропонує читачам якісні електронні книги в повному обсязі (не уривки 

і не скорочені варіанти) і в якомога більшій кількості; забезпечує 

школярів та студентів україномовним літматеріалом, який вони 

вивчають за програмами навчальних закладів. 

 

http://youalib.com/
https://sites.google.com/site/openbookclassic/
https://sites.google.com/site/openbookclassic/
http://lib.shiftcms.net/
http://lib.shiftcms.net/
http://www.chtyvo.org.ua/


 

 Українська технічна література 
Українська технічна література, книги та підручники з технічних і 

пов'язаних з ними дисциплін. 

 

 
 AeLib: Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади 

Цей проект розрахований насамперед на перекладачів  –  щоб надати 

оригінали важливих текстів, які на українську не перекладались та 

познайомити з існуючими (більш і менш вдалими) перекладами; учнів  
– щоб надати всі обов'язкові за шкільною програмою твори та 

додатковий матеріал –  статті, дослідження, підручники; студентів  –  
щоб надати, по можливості, всі важливі твори з історії світової 

літератури  –  оригінали та переклади, а також найголовніші 

літературознавчі дослідження, зокрема, викласти повну історію 

зарубіжної літератури  –  від античності до ХХ століття, роботи з теорії 

літератури, естетики, мистецтвознавства тощо; філологів  –  щоб 

забезпечити додатковими джерелами для досліджень. 

 

 
 Електронна бібліотека «Diasporiana» 

Відтворення електронних копій друкованих документів, що 

знаходяться у фондах бібліотек та інших закладів культури, приватних 

колекціях з метою збереження інтелектуальної спадщини та 

запобігання фізичній втраті документів.  

 

 

 
 Електронна онлайн бібліотека "Буква" 

Електронна  онлайн бібліотека художньої та нехудожньої  літератури 

«БуКва» для безоплатного скачування книг різних жанрів російських 

та зарубіжних авторів (детективи, поезія, проза,  література, 

фантастика, містика, юмористична) за прямими посиланнями з сайта 

без реєстрації в форматі fb2 (djvu, doc, pdf, rtf, txt).  

https://ukrtechlibrary.wordpress.com/
http://www.ae-lib.org.ua/
http://diasporiana.org.ua/pro-proekt/
http://bookwa.org/
https://bookwa.org/nekhudozhestvennaya
https://bookwa.org/avtory
https://bookwa.org/avtory
https://bookwa.org/detektivnaya
https://bookwa.org/poeziya
https://bookwa.org/proza
https://bookwa.org/fantastika-mistika
https://bookwa.org/yumoristicheskaya


 
 Європіана 

Європейська цифрова бібліотека, цифрова пам’ять Європи, мета якої — 

забезпечити доступ до оцифрованих документів, які розкривають різні 

аспекти європейської культури. 

Інформація подається російською мовою. 

 

 

 
 Найбільша англомовна база безкоштовних цифрових книг 

«Internet Archive». 
Відображені різні матеріали культури, науки, літератури.  Інформація 

подана англійською мовою. 

 
 

Сайти перевірені на 05.03.2020 року 
 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.europeana.eu/portal/ru
https://archive.org/index.php
https://archive.org/index.php
http://anno.onb.ac.at/
http://anno.onb.ac.at/

