
 http://encyclica.narod.ru/z.html - 

на сайті зібрано колекцію 

посилань на енциклопедії. 

Доступ до потрібної 

енциклопедії можна здійснити за 

її назвою, є зручна система 

пошуку за алфавітом. 

 http://www.lebed.com/slovo.html - 

на сайті подано колекцію 

посилань на енциклопедії, 

довідники, словники. Колекція 

систематизована за тематичними 

напрямками. До кожного 

джерела додається стислий 

коментар.  
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 Довідковіресурсискладаютьнай

більшзначущий і затребуваний 

ресурс Інтернету. 

 довідники є 

надійнимджереломдостовірноїі

нформації; 

 довідникиподаютьвідомості в 

лаконічнійформі, щодаєзмогу 

користувачеві швидко знайти 

відповідь на запитання; 

 довідникизабезпечуютьзручний 

доступ по 

потрібнихвідомостей, 

розміщуючиїх в 

упорядкованомувигляді – за 

алфавітним порядком, за 

тематичним порядком, за 

хронологічним порядком. 

Довідник є найкоротшим 

шляхом до точної, 

достовірноїінформації, і 

ценадзвичайноважливо для 

людинисучасногодинамічногосвіту. 

Якщо ж довідник подано в 

електронномуформаті й зібрані в 

ньомувідомості є доступними будь-

кому, хтомає в них потребу, то 

перевагидовідникапримножуються. 

Довідкові джерела 

розрізняються за видами. Виділяють 

три їх основні види: енциклопедії, 

довідники та словники. 

 Енциклопедії є найдавнішими й 

авторитетними джерелами 

інформації, еталонами точності. До їх 

підготовки залучають 

найдосвідченіших фахівців, які 

забезпечують точність і вивіреність 

подання відомостей. Якщо виникає 

потреба щось достеменно з’ясувати, 

перш за все слід звернутися до 

енциклопедій. 

До Вашої уваги Інтернет-джерела,  

на яких можна знайти колекції 

електронних енциклопедій, 

довідників, словників або посилань 

на них. 

 http://dic.academic.ru/ - це 

спеціалізований сайт, де подано 

енциклопедії, довідники і 

словники.Серед енциклопедій є 

універсальні (Велика радянська 

енциклопедія, Енциклопедичний 

словник Брокгауза і Ефрона, 

Сучасна енциклопедія, 

Енциклопедія Кольєра та інші). 

Довідники згруповані за 

науковими напрямками, 

перекладені сторінки – за мовами. 

Є зручна система пошуку 

потрібних відомостей. 

 http://www.diclib.com/ - на сайті 

подано колекцію енциклопедій і 

одну з найбільших колекцій 

термінологічних і перекладених 

словників. 

 http://www.yandex.ua/ - на порталі 

реалізовано доступ до великої 

колекції російських енциклопедій 

(81) і словників (35), зокрема й 

виданих останніми роками. 

 http://www.rubricon.com/ - сайт 

Рубикон надає користувачеві 

зручний інструмент пошуку і 

доступу до найбільш значних 

енциклопедій і словників, 

виданих за останні 100 років у 

Росії. 

 http://www.encyclopedia.com/ - 

сайт на безкоштовних засадах 

надає доступ до понад 100 

англомовних надійних довідкових 

ресурсів, зокрема енциклопедій і 

словників, і забезпечує пошук 

інформації за такими категоріями 

як земля і середовище, історія, 

література і мистецтво, спорт і 

повсякденність та інші. 

 http://encyclopedia.ru/ - 

довідково-освітній сайт, який 

надає доступ до колекції 

російськомовних енциклопедій, 
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енциклопедичних словників та 

енциклопедичних довідників. На 

сайті є каталоги енциклопедій 

онлайн і друкованих 

енциклопедій. 


