LITERATURA ROSYJSKA W INTERNECIE
Adres internetowy
http://www.biglib.com.ua/

Zawartość strony
literatura rosyjska i powszechna; biblioteczka
programisty; rozrywki ; psychologia; medycyna;
ekonomika; filozofia; dramat;
teksty zabytków piśmiennictwa staroruskiego do
XVII wieku włącznie; galeria ikon i architektury
starosuskiej; historia Cerkwi i Państwa; opisy życia
codziennego na Rusi; słownik bibliograficzny;
święta na Rusi; kultura Rosji
teksty literatury staroruskiej

http://www.old-rus.narod.ru/

http://www.pisatel.org/old/
http://lib.ru/

bogaty wybór dzieł literatury rosyjskiej i światowej
w języku rosyjskim (Biblioteka Maksyma
Moszkowa)
Biblia w języku rosyjskim; słownik terminów
cerkiewnych; kalendarz prawosławny
bogaty zestaw linków z dziedziny historii Rosji,
literatury, religioznawstwa
Elektroniczne wersje współczesnych rosyjskich
czasopism literackich
"Literaturnaja Gazeta"

http://www.days.ru/
http://www.lants.tellur.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.lgz.ru/
http://www.aldebaran.ru/lib.shtml
http://www.bestbooks.ru/
http://www.ekniga.com.ua/

http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/about/
http://books.myweb.ru/

Proza rosyjska i światowa; fantastyka; kryminały;
romanse; książka przygodowa
Proza wojenna; literatura przygodowa; literatura dla
dzieci; klasyka; fantastyka; powieść historyczna;
poezja; psychologia; kryminały; powieści
sensacyjne;
Książki przygodowe; dla dzieci; dramaturgia;
historia; literatura medyczna; literatura naukowa z
różnych dziedzin wiedzy; kulturoznawstwo i wiele
in.
Index of/ library /pushkin/about

http://www.russ.ru/krug/biblio/feb/current.html

Zawiera dziesiątki tysięcy tomów literatury pięknej
rosyjskiej i światowej; pozycji ze wszystkich
dziedzin wiedzy; bogate źródło dostępu do
literatury, nauki i rozrywki
Romanse; fantastyka; kryminał i sensacja; literatura
piękna; historia; psychologia;
"FEB" - literatura i folklor rosyjski

http://www.russ.ru/krug/biblio/ilibrary/current.html

Elektroniczna biblioteka Aleksieja Komarowa

http://www.russ.ru/krug/biblio/ostracon/current.html

Ostrakon - literatura rosyjska w Izraelu

http://www.russ.ru/krug/biblio/stixiya/current.html

Teksty literatury pięknej rosyjskie i tłumaczone na
rosyjski
Biblioteka Borysa Berdyczewskiego; literatura
przygodowa; klasyka rosyjska i światowa;

http://www.bestlibrary.ru/

http://www.russ.ru/krug/biblio/berdich/
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http://www.russ.ru/krug/biblio/vavilon/current.html

Współczesna literatura rosyjska

http://www.russ.ru/krug/biblio/militera/current.html

Projekt "Literatura wojenna"

http://litcatalog.al.ru/

Bibliografie prac naukowych; materiały
biograficzne dotyczące pisarzy emigracyjnych;
pomoc dla badaczy literatury rosyjskiej;
Archiwum Bałtyckie - teksty literackie z XIX i z
XX wieku; listy, wspomnienia, artykuły i
opracowania; przekłady, m.in. materiały o rosyjskiej
emigracji w Polsce w okresie międzywojennym;
Poezja, proza, teatr, sztuka "Srebrnego wieku"

http://www.russianresources.lt/archive/

http://www.silverage.ru/
http://www.kulichki.com/~risunok/

Poezja Srebrnego wieku, biografie, bogata
ikonografia;
http://avantgarde.narod.ru/
Materiały o rosyjskiej i niemieckiej awangardzie
"pierwszej fali", futuryzm, ekspresjonizm, dadaizm;
http://www.nabokov.tk/
Powieści, opowiadania, eseje, wywiady Vladimira
Nabokova
http://mochola.narod.ru/
Emigracja rosyjska (1917-1945) w Polsce i
Czechosłowacji; Fotoarchiwum emigracji
rosyjskiej; Antologia poezji rosyjskiej w Polsce;
Postmodernizm, hipertekstualizm, teoria literatury i
kultury; Wybrane utwory w języku rosyjskim;
http://www.aai.ee/~vladislav/poesia/
Rosyjska poezja klasyczna; spis odsyłaczy - "Poeci
w Internecie";
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
Katalog odsyłaczy do stron poświęconych poezji
rosyjskiej (i nie tylko);
http://www.portal.kharkov.ua/list/group/31.htmlindex.html Pojemny katalog, zawierający linki do licznych
literackich i poetyckich stron; wyszukiwanie
według autorów z tytułami poszukiwanych dzieł;
http://www.ipmce.su/~igor/
Poezja i proza rosyjskich ( i zagranicznych )
pisarzy - wyszukiwanie według autorów;
http://www.ruthenia.ru/web/periodicals.html
Zawiera slawistyczne, zwłaszcza rusycystyczne,
czasopisma naukowe dostępne w Internecie;
http://aptechka.agava.ru/
Współczesna literatura rosyjska; informacje
biobibliograficzne; antologie poezji; liczne
odnośniki do literackich stron Runetu;
http://www.litera.ru/
Literatura w sieci Internet - bogactwo linków do
czasopism, autorów, dzieł literackich i sztuki
rosyjskiej; wydawnictw, encyklopedii;
http://www.guelman.ru/slava/
Strona W. Kuricyna o współczesnej literaturze
rosyjskiej; biografie ponad 100 pisarzy rosyjskich;
http://www.ipclub.ru/biblio/
Biblioteka IP-Klubu; twórczość młodych pisarzy
http://bookz.ru/

Internetowa biblioteka "BookzRu"

http://ipask.narod.ru/

Biblioteka fantastyki naukowej

http://www.sf.perm.ru/

Strona poświęcona literaturze z dziedziny fantastyki
naukowej;
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