
Drodzy Czytelnicy! 
 

W tym tygodniu polecamy książkę „Robinson Crusoe” Daniela Defoe. Można ją 

przeczytać klikając w poniższy link:  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/robinson-crusoe.html 

 

Poniżej krótkie streszczenie.  

 

Robinson Crusoe to powieść podróżniczo-przygodowa, najsłynniejsza  

w dorobku autora, Daniela Defoe. 

Opowiada ona historię młodego mężczyzny, który ucieka z domu, bo nie chce wieść 

nudnego żywota, takiego, jakie wiedzie jego ojciec. Trafia na statek i uczy się sztuki 

żeglarskiej, prowadzi interesy wraz z żoną zmarłego kapitana, dużo podróżuje, aż podczas 

jednej z wypraw statek zostaje napadnięty, a załoga uwięziona. Crusoe jednak nie zamierza 

dokonać żywota w mauretańskiej niewoli. 

Powieść Daniela Defoe zdobyła ogromną popularność — aż do końca XIX wieku, 

była najczęściej wydawaną i opracowywaną książką w historii. Jej autor był angielskim 

pisarzem uchodzącym za prekursora powieści nowożytnej, jego twórczość przypada na drugą 

połowę XVII i pierwszą połowę XVIII wieku. Robinson Crusoe ukazał się po raz pierwszy  

w 1719 roku. 

 

 

Mamy nadzieję, że książka przypadnie Wam do gustu  

 

 

Dodatkowo zachęcamy do czytania innych książek. Poniżej przedstawiamy spis 

bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków oraz 

audiobooków. 

 

1. https://wolnelektury.pl/ 

 

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 

5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne  

w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki.  

 

2. https://lektury.gov.pl/ 

 

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. 

Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. 

Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 

3. http://chmuraczytania.pl/catalog.php 

 

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, 

m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania. 
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4. https://polona.pl/ 

 

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne 

zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są 

darmowe. 

 

5. https://www.empik.com/czas-w-domu 

 

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni. 

 

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków  

i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida  

i iPhone’a. 

 

6. http://audio-bajki.pl/ 

 

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube. 
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