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переможець 

конкурсу проектів 
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доступу до мережі Інтернет» 

за програмою 

«Бібліоміст» 
 

«Читач, на відміну від 
 споживача інформації, 

 постійно 
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Фантастика 

Фентезі 

Містика 
 

 

http://www.likebook.ru/genres/view/62/?page=21 
Кращі новинки вітчизняної та зарубіжної літератури. 

 

www.koob.ru Книги з наукової та популярної 

психології, психотерапії, езотерики, саморозвитку  

та ін. Анотації до книг, відомості про авторів.Форум. 

 

www.feb-web.ru Містить книги з наукової та 

популярної психології, психотерапії, езотерики, 

саморозвитку та ін. Анотації до книг, відомості про 

авторів.  

 

www.aldebaran.ru Найбільша електронна бібліотека 

online. Тут зібрана російська і зарубіжна художня 

література, детективи, фантастика, поезія, любовні 

романи, дитяча  та жіноча література, а також 

навчальна і технічна.  

 

www.fenzin.org Найкращий  сайт  для любителів 

фентезі та фантастики.  

www.mirknig.com 

 Найбільший книжковий сайт. Тут представлено 

більше 150000 книг і журналів. Щодня сайт 

поповнюється на 300 нових публікацій. Окремо 

виділені книги, журнали та аудіокниги. Для 

скачування певажної більшості матеріалів  реєстрація 

не потрібна. 
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