Biblioteki cyfrowe

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - projekt Uniwersytetu Gdańskiego; arcydzieła literatury
polskiej; kultura i literatura Pomorza Gdańskiego; przewodnik literacki; poradnia literacka.

Staropolska On-line - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście
dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i
opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i
biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, przekłady, wybór opracowań,
materiał ikonograficzny i dźwiękowy.
Opoka czytelnia - biblioteka wirtualna serwisu katolickiego Opoka - ok. 5 tys. tekstów z teologii,
filozofii i innych nauk.
Księgozbiór wirtualny federacji FIDES - Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach
Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska
akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym
założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób
edukacyjny, dziedzictwa kulturowego, regionalia i muzykalia.
Małopolska Biblioteka Cyfrowa - MBC gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe
Małopolski, zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz
publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób
edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa.
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - KPBC jest projektem realizowanym przez Bibliotekę
Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek
Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z
myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Pragnie udostępnić w postaci cyfrowej
najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych,
czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Chce w ten sposób zaprezentować dziedzictwo
kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo
zbiorów Biblioteki Narodowej.
Federacja Bibliotek Cyfrowych - FBC jest etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek
cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych
opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
uruchomionych w sieci. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i
publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.
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