12 lekcji i multimedia na temat licealnych
lektur szkolnych
Na stronie lekcjeoczłowieku.pl znajduje się 12 lekcji na temat lektur szkolnych (dla liceów)
oraz bogaty zbiór multimediów. Wszystko dostępne online.

Każda lekcja składa się z kilku wykładów (każdy ok. 15-30 min) oraz oferty multimediów
związanych z tematem.
„Lekcje o człowieku. Klasyka na nowo odczytana” zrealizowano w ramach programu
„Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury we współpracy z Wydziałem Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Lekcje dotyczą lektur z przekroju całej historii literatury
polskiej – od Bogurodzicy do Olgi Tokarczuk.

70 nowych audiobooków do pobrania
bezpłatnie
Biblioteka internetowa Wolne Lektury na zamówienie Biblioteki Narodowej przygotowała 70
audiobooków, które można pobrać bezpłatnie (w formacie MPEG) na stronie wolnelektury.pl.

Wśród nowych nagrań są m.in.: Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka, Dzieje Tristana i Izoldy, de Saint-Exupéry: Mały Książę, Schulz:
Sanatorium pod Klepsydrą, Sklepy cynamonowe, Sienkiewicz: Potop, Quo vadis, Prus: Lalka,
Hodgson: Mała księżniczka, Conrad: Lord Jim, Dante: Boska komedia, Homer: Iliada i
Odyseja, Korczak: Król Maciuś Pierwszy, Krasicki: Hymn do miłości Ojczyzny,
Monachomachia, Modrzewski: O poprawie Rzeczypospolitej, Niemcewicz: Powrót posła,
Norwid: Czarne kwiaty, Promethidion, Orzeszkowa: Nad Niemnem, Papuzińska: Nasza mama
czarodziejka, Pasek: Pamiętniki, Puszkin: Bajka o rybaku i rybce, Rabelais: Gargantua i
Pantagruel, Słowacki: Beniowski, Zapolska: Moralność Pani Dulskiej, Żeromski: Rozdzióbią
nas kruki, wrony, Syzyfowe prace.

Uwadze uczniów polecam także odwiedzenie ciekawych, wybranych stron
internetowych, min.:
Biblioteki cyfrowe:
Wolne Lektury kliknij>>
Wolne Lektury - audiobooki kliknij>>
Wolne lektury - Biblioteczka filozoficzna kliknij>>>
Lektury kliknij>>
Darmowe audiobooki lektur kliknij>>
Chmura czytania - kanon kulturalnego człowieka kliknij>>
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona kliknij>>
Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie kliknij>>
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa kliknij>>
Europeana - biblioteka europejska kliknij>>
Federacja Bibliotek Cyfrowych kliknij>>
Narodowe Archiwum Cyfrowe kliknij>>
Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych w Polsce kliknij>>
Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych na świecie kliknij>>
Darmowe audiobooki i ebooki [zestawienia zbiorcze] kliknij>> i kliknij>>
Filmy, spektakle, serwisy, koncerty, wykłady, muzea online:
Ninateka (m.in. adaptacje lektur szkolnych - teatralne i słuchowiska) kliknij>>
Spektakle Teatru Wielkiego (także lektury) kliknij>>
Spektakle Teatru Telewizji (także lektury) kliknij>>
Legalna kultura (największy i stale aktualizowany portal promujący kulturę z
legalnych źródeł – w kinach, radiu, telewizji, prasie, internecie i przestrzeni
publicznej) kliknij>>
Arcydzieła. Arcymyśli - wykłady dot. literatury kliknij>>
Wszechnica - duży zbiór wykładów z różnych dziedzin, przygotowujące do matury
kliknij>>
Akademia Khana - duży zasób materiałów głównie nauk ścisłych kliknij>>
Teksty kultury do matury - kliknij>>
Pracownia Literacka - kliknij>> You Tube kliknij>>
12 lekcji i multimedia na temat licealnych lektur szkolnych kliknij>>
„Lalka” Bolesława Prusa - serial audio kliknij>>
"Fantazy" Juliusza Słowackiego - słuchowisko Michała Zadary kliknij>>
Muzea Świata kliknij >>

