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Іноземні інтернет-бібліотеки
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Сайт
https://www.wdl.org/ru/

Опис
Міжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки
ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США.
http://www.europeana.eu Європіана – це інтернет-портал, який містить мільйони книг,
картин, фільмів, музейних предметів та архівних записів, які
/portal/ru
були оцифровані по всій Європі. (рос., англ. та ін.)
Wikimedia
Загальне централізоване віртуальне сховище для зображень,
Commons
звукозаписів, відеороликів та інших мультимедійних файлів,
що використовуються на сторінках проектів Фонду Вікімедіа,
які можна вільно поширювати, змінювати і використовувати в
будь-яких (включаючи комерційні) цілях, у тому числі і за
межами проектів Вікімедіа (рос. та ін.)
TheNewYorkPublicLibrar Американська книгозбірня, в якій зберігається одна з
y
найкращих колекцій книг у світі.
Нью-Йоркська публічна бібліотека є однією з найбільших
наукових бібліотечних систем у світі.
З сайту бібліотеки можна безкоштовно завантажити понад
1000 книг у різних форматах (англ., іспан., рос., кит.)
Project Gutenberg
Прое́кт Гутенберг — громадська (добровільна) ініціатива
з оцифрування, архівування і поширення культурних творів.
Бібліотека пропонує для безкоштовного завантаження та
перегляду понад 48 000 електронних документів (книг) (англ.,
португ., нім., франц.)
The European Library
The European Library (Європейська бібліотека) – це портал, що
надає дослідникам можливість безкоштовного пошуку
ресурсів, якими володіють провідні національні та наукові
бібліотеки Європи. Такими ресурсами є всі бібліографічні
записи Європи: Єдиний каталог (the Union Catalogue), що
нараховує понад 230 млн. записів 35 мовами, а також понад
24 млн. сторінок повнотекстового контенту і 10 млн. цифрових
об'єктів. Зареєстровані користувачі можуть також завантажити
зібрання даних для подальшого дослідження і експортування
записів в популярні системи управління посиланнями, такі як
Mendeley і Zotero.
Google Books
Google Книги - сервіс повнотекстового пошуку по книгам,
оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із
найбільших бібліотек США).
Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими
можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно
(рос. та ін.)
cendari.eu
CENDARI (CollaborativeEuropeanDigitalArchivalResearchInfrastr
ucture) – це віртуальне середовище для роботи з архівами, що
відкриває вченим доступ до описів і метаданих матеріалів з
середньовічної культури та Першої світової війни, отриманим
більш ніж з 1200 установ Європи та світу. (англ.)
OECDiLibrary
OECDiLibrary – це інтернет-бібліотека з економіки, екології та
соціального розвитку, яка надає прямий доступ до
авторитетних статистик та докладів Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР). Зміст усіх видань, книг чи
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журналів знаходиться у вільному доступі для читання он-лайн
з можливістю ділитися ним через соціальні медіа.(англ.,
франц.)
Грандіозна медіа-бібліотека для студентів, істориків,
дослідників та загальної публіки (англ.)
Бібліотека пропонує зібрання класичної літератури, яку можна
переглянути в режимі он-лайн та завантажити. (англ.)
Он-лайн-бібліотека університету Аделаїди пропонує класичні
та наукові видання з філософії й медицини. (англ.)
Bartleby.com - це безкоштовний сайт, повністю доступний для
пошуку та перегляду. Тут можна знайти повний комплект
довідкових робіт з англійської мови - енциклопедії, словники,
посібники, бази даних цитат.Перелік довідників включає
Columbia Encyclopedia, American Heritage Dictionary,
англійський словник синонімів "Roget's Thesaurus" і багато
інших високоякісних довідкових робіт. На сайті також
представлена невелика кількість класичних новел і близько
18000 віршів для читання. (англ.)
Бібліотека пропонує 2000 безкоштовних наукових документів,
включаючи наукові роботи. (англ.)
Грандіозна медіа-бібліотека для студентів, істориків,
дослідників та широкої аудиторії. (англ.)
На сайті розміщено посилання на книги та журнали з
різноманітних галузей знань в електронному варіанті. До книг
та журналів подається анотація. (рос.)
Колекція книг різного жанру. Всі книги розбиті за рубриками.
80-90% електронних книг безкоштовні. Книги можна читати
он-лайн та завантажувати. (рос.)
eLIBRARY.ru – російська наукова електронна бібліотека.
Містить велику колекцію наукових журналів, частина з яких
має відкритий доступ до повних текстів. Електронна бібліотека
також володіє широкими можливостями пошуку та отримання
інформації (рос.)
Платформа SpringerLink представляє собою доступ до
електронних ресурсів видавництва Springer – одного з
найкрупніших європейських постачальників наукової
інформації. Інформаційна база включає в себе більше 2700
періодичних видань з усіх дисциплін (англ., нім.)
The Questia Online Library – англомовна он-лайн бібліотека,
яка забезпечує доступ до колекції книг та журнальних статей у
галузі гуманітарних та соціальних наук. Більш ніж 72000
повнотекстових книг від 300 видавництв та 2 мільйони статей з
провідних газет та популярних журналів. (англ.)
Публічна електронна бібліотека Прометей. На сайті
знаходиться каталог книг з різних тем, включаючи науку.
Книги можна читати он-лайн або завантажувати. (рос.)
Електронна бібліотека TWIRPX створюється студентами,
аспірантами та викладачами різних вузів Росії і ближнього
зарубіжжя, містить велику колекцію навчальних і методичних
видань з усіх навчальних дисциплін. Особливу цінність
представляють матеріали, підготовлені регіональними вузами.
(рос.)
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http://www.booksgid.com/

24.

Библиотека Максима
Мошкова

25.

Библиотека Ихтика

Інтернет-бібліотека (книги, журнали, аудіокниги, самовчителі).
Книги можна читати в режимі он-лайн або завантажувати.
(рос.)
Бібліотека відкрита в 1994 році. Автори та читачі її щоденно
поповнюють. У бібліотеці присутня художня література,
фантастика та політика, техдокументація та гумор, історія та
поезія, філософія та езотерика і т. д. (рос.)
Бібліотека представляє собою зібрання оцифрованих книг, які
охоплюють різні галузі знань.
Також є група на vk.com. (рос.)
22.11.2016

