
БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІР В ІНТЕРНЕТІ 

Сьогодні, в час глобальної комп'ютеризації майже всіх галузей 

виробництва, освіта також приймає комп'ютеризовані форми. На 

допомогу студентам, педагогічним працівникам стають електронні 

бібліотеки. Електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, 

що дозволяє зберігати і використовувати різні електронні документи 

(текст, графіка, аудіо, відео та ін.) завдяки глобальним мережам передачі 

даних у зручному для користувача вигляді За необхідності користувачі 

бібліотеки педколеджу можуть скористатися електронними ресурсами, 

огляд та електронні адреси яких наведено нижче: 

http://www.nbuv.gov.ua Електронна бібліотека Національної 

бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Найбільша бібліотека 

України, комплексний бібліотечний інформаційний, науково-дослідний, 

культурний і видавничий центр України. Це унікальне зібрання джерел 

інформації, що включає книги, журнали, автореферати дисертацій, 

образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети.  

http://www.ukrlib.com.ua UkrLib Найбільша в Інтернеті бібліотека 

української літератури, яка також включає велику кількість біографій 

українських письменників, рефератів і творів. Мета сайту – зробити 

українську літературу доступною для всіх, хто бажає її читати. 

http://www.intemet.net/lib Просвіта. Електронна бібліотека 

українських творів. На сайті розміщено велику кількість художніх творів 

українських письменників, біографічний матеріал, реферати, є пошук та 

посилання на інші подібні сайти.  

http://ukrlit.kma.mk.ua Сучасна українська література. На сайті 

розміщено твори сучасних авторів, критичні та літературознавчі 

матеріали. 

http://www.lib.org.ua Українська бібліотека. Електронна бібліотека, 

де систематизовано дані з різних галузей. Бібліотека має такі розділи: 

суспільні науки, політика, економіка, історія, культура, біографії, релігія, 

теологія, права людини.  

http://www.ukcenter.com Український центр. Бібліотека, де 

представлено твори і українських, і зарубіжних авторів, фольклорні 
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твори, наукові праці та дослідження в галузі української мови. 

Виокремлено розділ поезій про українську мову. 

http://books.ms.km.ua Бібліотека української літератури. На цьому 

сайті представлено твори репресованих авторів. 

http://novamova.com.ua Нова Мова. Мета цього сайту - сприяти 

підвищенню мовної культури молоді в Україні. Одне з головних завдань 

проекту - збагачення сучасної української літературної мови через 

відродження національно-самобутньої української лексики. 

http://library.edu-ua.net Державна науково-педагогічна бібліотека ім. 

В. О. Сухомлинського 

http://nplu.org Національна парламентська бібліотека України 

http://www.chl.kiev.ua Національна бібліотека України для дітей 

http://www.4uth.gov.ua Державна бібліотека України для юнацтва 

http://www.gntb.gov.ua/ua/ Державна науково-технічна бібліотека 

України  

http://library.rshu.edu.ua/ Наукова бібліотека Рівненського 

державного гуманітарного університету 
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