WYKAZ STRON INTERNETOWYCH
PRZYDATNYCH W PRACY
WSPÓŁCZESNEGO POLONISTY
CZASOPISMA
„Głos Nauczycielski”

http://www.glos.pl/

W Witrynie Czasopism przeglądać można
między innymi: „Teksty Drugie”, „Dialog”,
„Tygodnik Powszechny”, „Zeszyty
Literackie”, „Twórczość”

http://www.witryna.czasopism.pl/

„Zeszyty literackie” -recenzje książek,
http://www.zeszytyliterackie.pl/
informacje o zawartości czasopisma, krótkie
streszczenia
„Dialog”

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Dialog

„Dakada Literacka” min. najnowsze numery http://www.dekadaliteracka.pl/
„Forum Humanistów”

http://www.nowaera.pl/6.html

„Ruch Literacki”

http://www.pan-krakow.pl/?s=karta&id=25

„Literatura na Świecie”

http://www.literaturanaswiecie.art.pl/

„Kultura Popularna”

http://www.swps.edu.pl/new_www/kulturapopularna/

„Topos”

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Topos_6_%28103%29
_2008

„Nowa Polszczyzna”

http://www.we.pl/index.php?s=polszczyzna

„Pamiętnik Literacki”

http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211

„Magazyn Literacki” - miesięcznik
poświęcony literaturze i rynkowi
księgarskiemu.

http://katalog.czasopism.pl/pismo.php?id_pisma=282

„Kultura”

http://kultura.onet.pl/

„Młoda Polonistyka”

http://www2.polon.uw.edu.pl/wyd/czasopisma.php

„Zeszyty Szkolne”

http://www.stentor.pl/strony/zeszyty-szkolne-czasopismometodyczne

„Polonistyka” – czasopismo przedmiotowometodyczne adresowane przede wszystkim
do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

http://www.edupress.pl/archiwum-czasopisma.php?id=7

„Tygiel Kultury”

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Tygiel_Kultury

„Tygodnik Powszechny”

http://www2.tygodnik.com.pl/

„Nowa Polszczyzna”

http://www.we.pl/index.php?s=polszczyzna

„Polski w praktyce”
„Znak”

http://www.edupress.pl/polski-w-praktyce.php
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/

„Wychowawca” – miesięcznik dla
nauczycieli i wychowawców katolickich.

http://www.wychowawca.pl/

„Trendy – uczenie się w XXI w.”

http://www.trendy.codn.edu.pl/

„e-Uczyć lepiej”

http://uczyclepiej.odn.poznan.pl/

„Między nami polonistami” – czasopismo
dla nauczycieli szkół podstawowych i
gimnazjów

http://www.gwo.pl/parts/home/index.php?menu=226

„Edukacja i Dialog”

http://www.vulcan.edu.pl/eid/

Lista polskich czasopism elektronicznych
oraz elektronicznych odpowiedników
periodyków drukowanych

http://www.inib.uj.edu.pl/archiwum/czasopisma/pol.html

http://www.czaskultury.pl/?mod=wszystkie
„Czas kultury”
„FA-art”

http://www.fa-art.pl/

„artPapier”

http://artpapier.com/

Portal Literacki – Fabrica Librorum

http://www.portalliteracki.pl/

PORTALE I SERWISY EDUKACYJNE
Scholaris.pl – Internetowe Centrum
Zasobów Edukacyjnych MEN

http://www.scholaris.pl/cms/
http://scholaris.pl/Portal

Portal edukacyjny zawierający
aktualności oświatowe, katalog stron
WWW, forum dyskusyjne, środki
dydaktyczne.

http://www.eduforum.pl/

Portal edukacyjny edux.pl Portal
umożliwia korzystanie z materiałów
edukacyjnych udostępnionych przez
nauczycieli.

http://www.edukacja.edux.pl/

Na serio- serwis edukacyjny. Przydatne
materiały dotyczące szybkiej nauki,
szybkiego czytania.

http://www.naserio.com.pl/

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa,
zawierający materiały dydaktyczne,
Bibliotekę Multimedialną, porady
prawne dla nauczycieli.

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony

Portal edukacyjny zawiera informacje z
instytucji oświatowych, postanowienia
CKE, doskonalenie zawodowe,
materiały dydaktyczne, forum
dyskusyjne.

http://www.oswiata.org.pl/

Serwis edukacyjny Komputer w Szkole,
opracowany przez Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań
Komputerów. Na stronie odnaleźć
można przykłady zastosowań
komputerów w nauczaniu
poszczególnych przedmiotów.

http://www.oeiizk.edu.pl/

Serwis edukacyjny, zawiera informacje
na temat awansu zawodowego
nauczycieli, materiały dydaktyczne,
artykuły, przegląd prasy
specjalistycznej.

http://www.profesor.pl/index.php

Portal o egzaminach do gimnazjum,
liceum i na studia.

http://www.egzaminy.edu.pl/

Bezpłatne publikacje nauczycieli,
materiały dydaktyczne, artykuły,
prezentacje, testy, quizy, forum
dyskusyjne, ogłoszenia drobne.

http://www.polonista.hg.pl/

Serwis Humanistyczny „Hamlet”

http://hamlet.pro.e-mouse.pl/

Virtualo.pl – język polski, eBooki
(książki on-line, książki.pdf).

http://virtualo.pl/jezyk_polski_poradnik_prof_marko
wskiego/jezyk_polski/edukacja/ebook/c246i448/

Portal edukacyjny zawierający
wiadomości merytoryczne z języka
polskiego dla szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum

http://6plus.interklasa.pl/szesc/img/str1.htm

W serwisie tym odnaleźć można
informacje dotyczące nowej matury,
które zostały zebrane na podstawie
informatorów maturalnych.

http://www.matura.oswiata.org.pl/artykuly.php?n=1

Serwis Awans zawodowy nauczycieli
zawiera informacje o publikacjach, o
kursach i szkoleniach, materiały
dydaktyczne.

http://www.szkola.net/awans/?

Strona zawierająca informacje o
podręcznikach z języka polskiego,
ścieżkach edukacyjnych oraz projekty
dydaktyczne dla szkoły podstawowej.

http://www.free.art.pl/marka/

Serwis Polonista - czas na lektury ma w
swoich zbiorach lektury szkolne, linki
do stron związanych z literaturą.

http://polonista.w.interia.pl/

Program Edukacyjny Newsweeka.

http://edu.newsweek.pl/

Serwis poświęcony zagadnieniom nowej
matury.

http://www.matura.pl/

Internetowe Centrum Informacji
Edukacyjnej, zawiera aktualności
edukacyjne, internetową bazę szkół,
giełdę podręczników i książek.

http://www.edu.com.pl/

Serwis edukacyjny Edukacja – zawiera
informacje dla uczniów i nauczycieli.

http://www.stargard.edu.pl/

Wirtualny Pokój Nauczycielski, na
stronie znajduje się forum, środki
dydaktyczne, wiadomości dotyczące
edukacji.

http://www.wpn.pl/

Platforma edukacyjno-naukowa
Eduskrypt, skierowana do nauczycieli,
metodyków, konsultantów,
pracowników naukowych.

http://www.eduskrypt.pl/

Oświatowy serwis informacyjny.
Zawiera informacje na temat aktualnych
wydarzeń oświatowych, bardzo
przydatne są dwie możliwości: pytanie
do eksperta” i „materiały praktyczne”.

http://www.eduinfo.pl/

Wirtualny Wszechświat – serwis
popularnonaukowy i edukacyjny.

http://www.wiw.pl/

Serwis Rady Języka Polskiego

http://rjp.pan.pl/

Serwis edukacyjny Edukator

http://www.edukator.org.pl/

Wszystko o internecie dla szkół

http://www.ids.edu.pl/

Centrum edukacji obywatelskiej

http://www.ceo.org.pl/

Wrocławski portal edukacyjny

http://www.edukacja.q4.pl/

Serwis poświęcony tematyce związanej
z awansem i doskonaleniem
zawodowym nauczycieli

http://www.literka.pl/

SERWISY POŚWIĘCONE POSZCZEGÓLNYM
TWÓRCOM
Serwis poświęcony Stanisławowi
Wyspiańskiemu

http://www.kwiatek.krakow.pl/wyspianski

Serwis poświęcony K. K. Baczyńskiemu http://www.baczynski.of.pl/
/
Serwis poświęcony życiu i twórczości
http://free.art.pl/osiecka/
Agnieszki Osieckiej.
Wisława Szymborska - życiorys,
bibliografia, fotografie noblistki, wybór
wierszy.

www.liczby_szymborskiej.republika.pl/

Serwis poświęcony życiu i twórczości
Edwarda Stachury.

http://stachuriada.pl/

Serwis poświęcony życiu i twórczości
Jana Kochanowskiego.

http://kochanowski.nasz.info/

Strona poświęcona Andrzejowi Bursie,
zawierająca wiersze poety.

http://www.bolgraph.com.pl/Andrzej_Bursa/

Strona poświęcona Rafałowi
Wojaczkowi. Zawiera informacje
biograficzne, twórczość i wiadomości
dotyczące filmu.

http://www.wojaczek.art.pl/

Jacek Kaczmarski – życiorys, płyty,
teksty, książki.

http://www.kaczmarski.ltd.pl/

Szczepan Twardoch – strona autorska

http://www.szczepan.twardoch.pl/miscellana.html

Mikołaj Rej – biografia, dzieła, studia,
konferencje, Rej w internecie.

http://www.mikolajrej.pl/bibliografia.php

Adam Asnyk w serwisie Kulturalnej
Polski

http://asnyk.kulturalna.com/

Joanna Chmielewska. Strona oficjalna
(obecnie nie działa, ale polecam – jest
bardzo dobra!)

http://www.chmielewska.pl/

Strona tworzona przez miłośników
twórczości Ryszarda Kapuścińskiego

http://www.kapuscinski.hg.pl/

Oficjalna strona internetowa Czesława
Miłosza

http://www.milosz.pl/

Strona poświęcona Zbigniewowi
Herbertowi

http://www.zbigniew.herbert.pl/
http://www.zbigniew-herbert.com/

Strona poświęcona Adamowi
Ziemianinowi

http://zielonydom.fm.interia.pl/

Strona poświęcona twórczości Brunona
Schulza

http://www.brunoschulz.org/

Strona poświęcona twórczości ks. Jana
Twardowskiego

http://www.twardowski.poezja.eu/

Strona poświęcona twórczości Marka
Hłaski

http://www.marekhlasko.republika.pl/

Strona poświęcona twórczości Jana
Kochanowskiego

http://kochanowski.nasz.info/

Strona poświęcona twórczości Andrzeja
Sapkowskiego

http://www.sapkowski.pl/

Eustachy Rylski. Oficjalna strona o
autorze

http://www.rylski.pl/

Strona poświęcona Cyprianowi
Kamilowi Norwidowi i jego twórczości

http://monika.univ.gda.pl/~literat/cnwybor/

Oficjalna strona współczesnej pisarki
Marty Fox

http://martafox.republika.pl/

Fiodor Dostojewski

http://www.jpol.pl/pisarze/dostojewski.html

Henryk Sienkiewicz

http://genealogia.okiem.pl/sienkiewicz_henryk.htm
http://www.forumakad.pl/archiwum/2002/01/artykul
y/23-on-miejsce_jedyne_niepowtarzalne.htm/
http://univ.gda.pl/~literat/hsnowel/index.htm

Witold Gombrowicz

http://www.gombrowicz.pl/i4.html

Strony poświęcone twórczości Haliny
Poświatowskiej

http://www.koniczynka.art.pl/
http://poswiatowska.org/

Strona poświęcona twórczości Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

http://www.zapiecek.com/kwiatkowska/pawlikowsk
a_3tomiki.html

Portale poświęcone Adamowi
Mickiewiczowi

http://www.oss.wroc.pl/
http://www.mickiewicz.art.pl/
http://pan_tadeusz_miniencyklopedia.republika.pl/

Strona zawierająca galerię zdjęć
Małgorzaty Musierowicz, jej biografię,
bibliografię książek o niej, wiele
okładek jej dzieł, ponadto forum
czytelników.

http://www.musierowicz.com.pl/

Dorota Terakowska - strona zawierająca
biografię autorki, galerię jej zdjęć,
księgę gości, czat i wiele innych
informacji.

http://www.terakowska.art.pl/

Astrid Lindgren

http://www.astridlindgren.se/

Serwis Poezja polska promuje wiersze
poetów takich jak: Józef Baran, Adam
Ziemianin

http://www.poezja-polska.pl/fusion/main.php

Juliusz Słowacki – biografia, twórczość

http://www.juliuszslowacki.grupaphp.com/

Jan Paweł II – bibliografia,
kalendarium, twórczość literacka

http://papiez.polska.pl/

Tadeusz Borowski – w zakładkach
można odnaleźć bibliografię, główne
wyznaczniki opowiadeań autora, cachy,
narracja, streszczenia opowiadań

http://ob.ostatnidzwonek.pl/

Oficjalna strona Stanisława Lema

http://www.lem.pl/polish/main.htm

KULTURA I SZTUKA
Strona zawiera informacje o
http://www.radio.com.pl/kultura
bieżących wydarzeniach kulturalnych.
Strona poświęcona historii polskiego
radia.

http://www.historiaradia.neostrada.pl/

Galeria Malarstwa Polskiego

http://www.artyzm.com/

Kopie dzieł wielkich mistrzów

http://www.mojeobrazy.com.pl/

Sztuka.pl – sztuka w pełnym
wymiarze

http://www.sztuka.pl/

Sztuka.net – serwis o sztuce

http://www.sztuka.net/

Sztuka architektury – dla architektów
i miłośników architektury

http://www.sztuka-architektury.pl/

Wyspa sztuki – stronka zrzeszająca
artystów; muzyka, literatura,
malarstwo

http://www.wyspasztuki.netgaleria.pl/

Galeria sztuki SART – galeria sztuki
w sieci - prezentująca nieprzerwanie
wystawy polskiej sztuki plastycznej
od 1999 roku

http://www.galeriasart.pl/index.htm

Foto Galeria Artystyczna – otwarta
galeria monochromatycznej fotografii

http://www.iso400.pl/

Culture.pl – informator kulturalny;
literatura, muzyka, sztuki wizualne,
film, teatr

http://www.culture.pl/pl/culture/

O.pl – polski portal kultury; artykuły,
wydarzenia, prezentacje; film,
architektura, design, fotografia,
historia, literatura, muzyka, nowe
media, sztuka, taniec, teatr.

http://o.pl/

Kultura gniewu – oficjalna strona
wydawnictwa; komiksy

http://www.kultura.com.pl/index.php

Granice.pl – portal literacki

http://www.granice.pl/

Gildia.pl – fantastyczny portal
kulturalny

http://www.gildia.pl/

Galeria Sztuki Współczesnej

http://www.viseti.pl/

Portal polskiej sztuki współczesnej

http://www.portal.sztuki.info/

Malarstwo- nurty w malarstwie

http://www.magazynsztuki.pl/

Polska sztuka baroku

http://www.webmedia.pl/szym0n/barok/

Muzyka klasyczna

http://www.klasycznamuzyka.republika.pl/

Historia

http://historia.pgi.pl/

Muzyka filmowa

http://www.muzykafilmowa.pl/

Zabytki w Polsce

http://www.zabytki.pl/

Głowni twórcy impresjonistyczni.
Krótka charakterystyka stylu.

http://www.impresjonizm.art.pl/index_pl.ht
ml

Muzyka mistrzów w internecie:
Chopin

http://www.chopin.toya.net.pl/

Strona poświęcona malarstwu z
całego świata

http://malarze.info/

Galeria malarstwa współczesnego
Inne spojrzenie

http://www.innespojrzenie.wp.pl/

Strona obejmuje 31 malarzy (wraz z
reprodukcjami ich dzieł), których
nazwiska pojawiły się w utworach
Jacka Kaczmarskiego

http://www.kaczmarski.friko.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

http://www.mk.gov.pl/

Gombrowicz Gallery

http://beinecke.library.yale.edu/gombrowic
z/about.html

