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Вебліографічний покажчик включає перелік інтернет-ресурсів
про життя та творчість Івана Франка, що будуть корисними
учням загальноосвітніх шкіл, студентам, вчителям та викладачам,
а також всім хто цікавиться біографією та творчістю
письменника.

Упорядник:
В. Радовська, зав.відділом ІТ та АБП
Збаразької ЦБС
Комп’ютерний набір: В. Радовська
Відповідальна за випуск:
О. Бойко, директор
Збаразької ЦБС.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Франко_Іван_Якович
На сайті Вікіпедія розміщено статтю про життя та
творчість Івана Франка.
Матеріал висвітлює життєпис письменника, творчу
та наукову спадщину, вшанування пам’яті, бібліограффію та посилання. Також сторінка містить багато
чудових світлин Каменяра та його родини, пам’ятників .

http://www.abc-people.com/data/franko/index.htm
Небагато можна назвати в історії людства
постатей, рівних йому за
різнобічністю таланту й
наполегливістю, гідними
титанів Відродження...
Сайт
Энциклопедия
замечательных людей и
идей містить матеріали
біографії І.Франка на українській та російській мовах.
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http://www.ukrlit.vn.ua/biography/franko1.html
На сайті Ukrlit у статті
«Іван Франко (18561916)» викладено цікаві
факти життя письменника, який народився 27
серпня 1856 р. в селі
Нагуєвичі (нині с. Івана
Франка) Львівської області.

http://www.i-franko.name/
Енциклопедія життя і
творчості Івана Франка.
Даний проект має на
меті
дати
вичерпну
інформацію про Івана
Франка. Він має дуже
розгалужену
ієрархічну
структуру, так що вам,
можливо, знадобиться певний час, щоб зорієнтуватись в
ньому.

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php
?id=109&type=biogr
На сайті Клуб Поезії
висвітлено біографію Івана
Яковича Франка та розміщено його світлину.
Цікавий факт із життя
письменника: за весь час
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своєї діяльності І. Франко видав сім збірок поезій та
цілий ряд поем і величезну кількість перекладів з
світової літератури. Чимало його поетичних творів не
друкувалися в збірках, а лише в періодичній пресі або ж
залишилися в рукописах.

http://report.if.ua/istoriya/15-cikavyh-ta-malovi
domyh-faktiv-pro-ivana-franka/
На
сайті
ІваноФранківського обласного
тижневика Репортер розміщено статтю «15 цікавих
та маловідомих фактів
про Івана Франка».
Франко
на
сьогодні
єдиний український поет, який номінувався на здобуття
Нобелівської премії з літератури.

http://tvoemisto.tv/news/sogodni__den_
narodzhennya_ivana_franka_10_tsikavyh_
faktiv_pro_kamenyara_72490.html
Сайт Твоє Місто з нагоди
159-ї
річниці
з
дня
народження Івана Франка
опублікував статтю Наталії
Середюк «10 цікавих фактів
про Каменяра».
Цікавий факт. У Франка
було багато псевдонімів – Джеджалик, Брут Хома,
Мирон, Живий, Кремінь, Марко, (близько 100
псевдонімів). Іван Франко писав твори не лише
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українською, а й польською, німецькою та іншими
мовами.

http://ukrlit.org/franko_ivan_yakovych
На сайті УКРЛІТ. ORG
представлено біографію письменника, вченого, перекладача, філософа, громадського діяча – Івана Яковича
Франка.
Подану інфомацію можна
також переглянути у форматах Portable Document
Format (PDF) та txt.

http://lib.if.ua/franko/1250252476.html
На сайті Івано-Франківська обласна наукова бібліотека ім. І. Франка можна
ознайомитись із біографією
поета, прозаїка, драматурга,
вченого, етнографа, фольклорриста, історика, філософа,
соціолога, економіста, журналіста, перекладача,
громадсько-політичного діяча Івана Франка.
В кінці статті подано інтерактивний список
літератури про життя Каменяра.
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http://www.abc-people.com/data/franko/index.htm
На сайті Энциклопедия замечательных людей и идей розміщено
твори
Івана
Франка:
«Гімн» («Вічний революціонер»), «Захар Беркут»,
«Каменярі»,
«Ужас на
Русі» та їх аналіз.
Якось відомий український поет Євген Маланюк
сказав: «Як в нації вождів нема, тоді вожді її поети».

http://www.i-franko.name/
На сайті Енциклопедія життя і творчості
Івана
Франка
ви
зможете:
- користатись
повними
текстами творів, листів,
розглядати фотогалереї,
використовувати ці матеріали для своїх праць;
- зручно пересуватись між творами, натискаючи клавіші
Ctrl + курсор вгору (наліво) / вниз (направо);
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- шукати потрібні вам дані через віконце пошуку у
правій верхній частині вікна;
- друкувати потрібні вам документи за допомогою
кнопки «Версія для друку».

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.
php?id=109&type=tvorch
На сайті Клуб Поезії
представлено
невелику
частку творчої спадщини
Івана Франка.
Поетична
творчість
Каменяра – видатне явище
в українській літературі.
Вона вражає обширом та глибиною зображення життя й
душі народу.

http://poetry.uazone.net/franko/
Сайт Поетика. Бібліотека
Української Поезії на своїй
сторінці розмістив тексти
віршів із збірок «З вершин і
низин»
(1887),
«Мій
Ізмарагд» (1898), «Із днів
журби» (1900), «Semper tiro»
(1906), «Давнє і нове» (1911), а також поезії, що не
ввійшли до збірок.
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http://onlyart.org.ua/?page_id=5042
ОnlyАrt – сайт на якому можна знайти вірші Івана
Франка із збірки «З вершин і низин».
«Весною 1887 року
вийшла невеличка збірка
моїх віршів під заголовком «З вершин і низин»,
в котрій, крім кількох
десятків дрібних п’єс,
ліричних і епічних, містилася також поема
«Панські жарти». Книжечка ся, ласкаво принята
читаючою громадою Галичини і України, розійшлася
досить швидко і вже від двох років вичерпана в
книгарському торзі» (І.Франко).

http://derevo-kazok.com.ua/category/tales/avtorukr/казки-івана-яковича-франка
Казка – це найкраще,
що було створено людиною за весь час її
існування на цьому світі.
Це один з найвиразніших
проявів культури кожного народу.
На сайті Дерево Казок розміщено сторінку «Казки
Івана Франка».
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http://ukrlit.org/franko_ivan_yakovych/tvory
Сайт УКРЛІТ. ORG представив повнотекстову базу
творів Івана Франка.
Перший розділ – «Поезія.
Поеми. Вірші»; другий –
«Вірші»; третій – «Проза» та
четвертий – «Оповідання.
Новели». Також твори можна згрупувати за жанрами
збірками, роками та абеткою.

http://www.i-franko.name/uk/Prose.html
На сайті Енциклопедія життя і творчості Івана Франка
розміщено прозові твори письменника, які
подаються за
авторитетними
джерелами:
окремими книжками (переважно збірками), які вийшли за
життя І. Франка і під його наглядом, за прижиттєвими
публікаціями в альманахах, газетах, журналах, де вони
друкувалися з відома і за згодою автора. Неопубліковані
твори подаються за автографами.

http://kazkar.info/ua/__van_franko/
На сайті Казкар розміщено
повнотекстову базу даних казок Івана Франка.
Казки з’явилися у творчості
письменника саме тоді, коли
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письменник став батьком. Однак, писані первісно для
власних дітей, ці твори стали скарбом для усієї
тогочасної галицької дітвори. Великою популярністю
користуються Франкові казки і в сучасних малих
читачів.

https://sites.google.com/site/openbookclassic/ukrai
enska-literatura/franko/
Сайт
OpenBook
надає
можливість скачати твори
Івана Франка «Перехресні
стежки», «Мойсей», «Святий
Валентій», «Лис Микита» та
ін. Також ці твори можна
переглянути
у
мобільній
версії сайту.
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