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історія слов'янської писемності, 

палеографія. Фотографії рукописів, 

починаючи з ІХ ст.  

 http://litopys.org.ua – 
найкраща колекція пам'яток давньої 

української літератури і досліджень 

літератури  

 http://poetyka.uazone.net – 

бібліотека української поезії  

 http://www.angelfire.com/tn/t

ysovska – українська поезія і 

переклади: збірки творів українських 

поетів  

 http://www.angelfire.com/tn/t

ysovska/velesbook.html – давня 

пам’ятка української літератури 

“Велесова книга”  

 http://www.ar-

buz.narod.ru/ukrlit.html – 
біографічні довідки українських 

письменників  

 http://www.aup.iatp.org.ua/li

b/lib.php – сайт Асоціації 

українських письменників  

 http://www.franko.lviv.ua/ifra

nko/franko.html – Іван Франко: 

біографія і твори  

 http://www.kobzar.info – 
зібрання творів, статті про біографію 

і творчість Т.Г. Шевченка, 

вшанування пам'яті поета, колекція 

посилань  

 http://www.library.org.ua – 

українська бібліотечка – класика, 

поезія, гумор, фантастика; твори для 

дітей  

 

 http://www.literatura.iatp.org

.ua/index.php – поезія, проза, 

драматургія нового покоління 

українських майстрів пера  

 http://www.proza.com.ua/enc

– енциклопедія української 

літератури  

 http://www.pysar.net – 

онлайнова збірка української поезії  

 http://www.shevchcycl.kiev.u

a – Шевченківська енциклопедія  

 http://www.shevchcycl.kiev.u

a/ukr_nova_lit/nova_index.htm - 
Українська новітня література і 

Шевченко  

 http://www.ukr.liter.net/prose/b

ond/zarpl.shtml – журнал сучасної 

української літератури 

 http://www.ukraine.poetryint

ernational.org – сучасна українська 

поезія у перекладах  англійською 

мовою  

 http://www.ukrlib.com.ua – 

бібліотека української літератури  

 http://www.ukrlib.km.ru – 

найбільша в Інтернеті бібліотека 

української літератури, а також 

велика колекція біографій 

українських письменників тощо  

 http://www.utoronto.ca/elul – 

електронна бібліотека Максима 

Тарнавського в Торонто: тексти та 

літературознавчі статті про 

В.Винниченка, І.Вишенського, 

О.Кобилянську, І.Нечуя-Левицького, 

В.Підмогильного, Ф.Прокоповича, І. 

Свидницького, Т. Шевченка тощо 
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