BIBLIOTECI VIRTUALE ROMÂNEȘTI ȘI STRĂINE CU ACCES LIBER

Biblioteca virtuală – Editura Humanitas
•
•

oferă acces liber la o selecție din colecțiile editoriale Humanitas, Humanitas Fiction și
Humanitas Junior
https://humanitas.ro/humanitas/colectii/biblioteca-virtuala

Biblioteca online – Editura Polirom
•
•

oferă acces liber la o selecție din colecțiile editoriale
https://www.polirom.ro/biblioteca-on-line

eLibrary SNSPA - Școala Națională de Studii Politice și
Administrative (SNSPA)
•
•

oferă acces liber la cărți din domeniul ştiinţelor sociale, publicate de profesori ai
universității, la Editura Comunicare.ro și Editura Tritonic.
http://elibrary.snspa.ro/carti/

E-Books – Presa Universitară Clujeană
•
•

oferă acces liber la cărți din domeniul științelor reale, științelor socio-umane, artă,
muzică, precum și teze de doctorat publicate.
http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/domains.php

Biblioteca Digitală Națională
•

este alcătuită din colecții digitale create prin digitizarea unor documente aflate în colecțiile
speciale ale Bibliotecii Naționale a României, organizate după tematici sau după evenimente.

•

http://digitool.bibnat.ro/R

Biblioteca Digitală EUROPEANA
•

•

face posibil accesul tuturor la resursele culturale şi ştiinţifice ale Europei
https://www.europeana.eu/en

Free eBooks - Project Gutenberg
•
•
•

Proiectul Gutenberg este un efort voluntar de a digitaliza, arhiva și distribui
lucrări culturale
https://www.gutenberg.org/ebooks/

Google Books

•

cel mai cuprinzator index din lume de cărți cu text integral

•

https://books.google.ro/

The Universal Digital Library
•

http://ulib.isri.cmu.edu/

Internet Archive
•
•

bibliotecă digitală de site-uri Internet și alte artefacte culturale sub formă digitală ;
conține milioane de carti gratuite, filme, software, muzica
https://archive.org/

LiterNet.ro
•

Portal cultural ce pune la dispoziţie gratuit cărţi electronice în limbile: română, engleză,
franceză, germană, maghiară, spaniolă şi cehă.
Portalul are mai multe secţiuni: Editura LiterNet, Agenda culturală, Scriitori români, Atelier şi
Galeria LiterNet.
•
https://www.liternet.ro/

BibliorNet
•
BibliorNet este o biblioteca virtuală românească cu cărţi electronice online în limbile
română, engleză şi franceză. Căutarea se poate face după autor, titlu sau categorie.
•
http://biblior.net/

ReadPrint
•
•

Cărţi electronice online gratuite. Căutarea se poate face după autor, după categorie. Pe
bază de înscriere, se poate participa la cluburile online de lectură.
http://www.readprint.com/

Muzeul Digital al Romanului Românesc
Romane publicate în ediție princeps în secolul al XIX-lea
•

O bibliotecă digitală care reproduce romanele românești publicate în secolul al XIX-lea,
al cărei catalog conține un număr impresionant de titluri; a fost constituită în cadrul
proiectului ASTRA Data Mining.

•

•

Muzeul Digital al Romanului Românesc: secolul al XIX-lea a fost inițiat de Revista
Transilvania, organizat de Complexul Național Muzeal ASTRA și co-finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național.
https://revistatransilvania.ro/mdrr/?utm_campaign=BiblioFeed&utm_medium=email&ut
m_source=Revue%20newsletter

