
Polecamy... Otwarte Zasoby Edukacyjne 

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie. Czym są, gdzie 

ich szukać, jak rozpoznać zasoby wysokiej jakości?  

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) to materiały, które są publicznie dostępne w Internecie, 

opublikowane wraz z prawem do dalszego wykorzystania (tzw. wolne licencje) i najczęściej 

rozwijane w otwarty sposób.  

Poza systemami licencji otwartych, funkcjonuje Domena publiczna (DP). W najwęższym 

znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń, ponieważ prawa 

majątkowe do twórczości wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem 

prawa autorskiego. Określenie to ma wskazywać, że utwory są "własnością publiczną", 

dostępne dla każdego z nas, do wykorzystania w dowolnym celu. 

SCZEGÓLNIE POLECANE OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE: 

 Szkolna Biblioteka Internetowa „Wolne Lektury”- zawiera teksty lektur szkolnych. 

Teksty lektur szkolnych, które są zalecane do użytku przez MEN, i które trafiły już 

do domeny publicznej, więc nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są opracowane, 

opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf). Można 

je bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym. Są dostępne 

on-line i do ściągnięcia. Projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska. Działa 

od 2007 roku. 

Link do strony:  https://wolnelektury.pl/ 

Np. dla uczniów kl. 4 polecamy „Księgę dżungli”: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ksiega-dzungli/ 

Wersja PDF: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ksiega-dzungli.pdf 

Dla uczniów kl. 5 - „W pustyni i w puszczy”:   

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy/ 

Dla uczniów kl. 6 - „Tajemniczy ogród”:   

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/tajemniczy-ogrod/ 

Dla uczniów kl. 7- „Zemsta” : https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta/ 

Dla uczniów kl. 8 - „Balladyna: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/ 

 

 Portal Lektury.gov.pl - to portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur 

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki 

zarówno na swój komputer, jak również czytnik e-book czy też komórkę. Wszystkie 

pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania. 

Link do strony:  https://lektury.gov.pl/ 
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Inne ciekawe Otwarte Zasoby Edukacyjne: 

 Biblioteka Cyfrowa Polona - zawiera publikacje dotyczące wybranych aspektów 

polskiej literatury, kultury i historii. 

Powstała w 2006 roku, gromadzi zdigitalizowane wydania tekstów literackich i naukowych, 

dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty, mapy, czasopisma, książki, 

dokumenty życia społecznego (ulotki i odezwy), rękopisy, stare druki oraz zbiory 

ikonograficzne i muzykalia. 

Link do strony:   http://www.polona.pl 

 

    Europeana - dostęp do cyfrowych zbiorów instytucji kultury z całej Europy. 

Została otwarta 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek 

cyfrowych. To wspólny punkt dostępu do zbiorów i katalogów o księgach bibliotek, 

archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych 

dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.  

Link do strony:  https://www.europeana.eu/portal/pl 

 

 Federacja Bibliotek Cyfrowych - wyszukiwarka cyfrowych zbiorów polskich 

instytucji nauki i kultury online. 

 Od roku 2002 budują narodowy zasób cyfrowy, wiele materiałów z tego zasobu udostępniają 

w sposób otwarty. Wzbogacają polską domenę publiczną, wdrażają międzynarodowe 

standardy w tym także wolne licencje. Wprowadziły swoje kolekcje do wspólnego 

repozytorium europejskiego “Europeana”. 

Link do strony:  https://fbc.pionier.net.pl/ 

 

 Internet Archive - internetowa biblioteka zawierająca darmowe książki, filmy, 

muzykę, oprogramowanie i wiele więcej. 

Link do strony : https://archive.org/ 

 

 

Justyna Szewczyk  

Biblioteka szkolna SP1 w Wieliczce 

http://www.polona.pl/
https://www.europeana.eu/portal/pl
https://fbc.pionier.net.pl/
https://archive.org/

