
Książki elektroniczne i podręczniki w języku ukraińskim 

Zbiór informacji o bezpłatnych e-bookach (Biblioteka w szkole)

Ukraińskie podręczniki szkolne w wersji cyfrowej – https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-
vers-pdruchnikv/
Podręczniki dla klas I-XI w formacie pdf

OpenBook – https://sites.google.com/site/openbookclassic/home
Bardzo obszerny wybór bezpłatnych e-booków w formacie ePub, pdf A4, pdf A5. Dostępne 
bez konieczności rejestracji. Kolekcję podzielono na działy: literatura ukraińska, literatura 
światowa, lektury szkolne (kl. V-XI)

KNIGO GO https://knigogo.com.ua/
Obszerny wybór literatury w formatach fb2, rtf, ePub, txt. Dużo klasyki i książek dla dzieci. 
Znaczna część do pobrania bez logowania. W serwecie są też audiobooki. Podział na 
działy.Plik FB2 to plik FictionBook 2.0 zapisany w formacie eBook opracowanym w Rosji. 
Zawiera XML, który opisuje każdy element książki i jest przeznaczony głównie do literatury 
fikcyjnej. Pliki FB2 mogą być przeglądane przez różne czytniki e-booków dla systemów 
Windows, macOS i Linux.

Svit kazok
https://svit-kazok.info/
Kolekcja materiałów dla dzieci: baśnie (nie tylko ukraińskie), wiersze (także kolędy), 
materiały edukacyjne do pracy z dziećmi

Wydawnictwo Barabooka
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
Kilkadziesiąt książek dla dzieci – podziałem na grupy wiekowe 3, 6, 9 lat

Stowarzyszenie Osvitotia
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-
vijna
Kilkadziesiąt książek (w formacie pdf, bez konieczności rejestracji) dla dzieci i młodszej 
młodzieży. W zakładce „dla nauczycieli” kilka książek psychologicznych o radzeniu sobie ze 
stresem i strachem. A tu: https://osvitoria.media/opinions/ukrayinski-geroyi-multfilmy-ta-
kazky-pro-horobryh-lytsariv/ kilka filmów o ukraińskich bohaterach i dzielnych rycerzach. Są
też gry, techniki i ćwiczenia https://osvitoria.media/opinions/ptsr-u-ditej-pid-chas-vijny-igry-
tehniky-i-vpravy-proty-naprugy/ ułatwiające radzenie sobie z traumatycznymi przeżyciami.

zLibrary – https://pl.1lib.pl/s/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
135 bezpłatnych książek w różnych formatach – pdf, ePub, część w formacie DjVu. Baśnie, 
bajki, legendy ukraińskie, także literatura światowa, wskazówki dla rodziców, albumy 
ilustracji. Format DjVu DjVu jest stosowany do przechowywania zeskanowanych 
dokumentów. Najszybszym sposobem na otworzenie takiego pliku jest skonwertowanie go do
formatu PDF i otworzenie otrzymanego pliku. Można do tego celu użyć bezpłatnych 
konwerterów online, Innym sposobem jest zainstalowanie wtyczki do Internet Explorer albo 
Chrome ze strony https://www.cuminas.jp/en/.
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