




www.biblionetka.pl 

BiblioNETka.pl służy 
wymianie poglądów  i 
opinii na tematy dotyczące 
książek i czytelnictwa. 

Serwis przeznaczony jest 
dla osób lubiących czytać i 
poszukujących informacji 
o książkach.  

Zawiera: Katalog, 
Recenzje książek 
napisane przez 
użytkowników, 
Komentarze dotyczące 
recenzji oraz Forum  –
miejsce na dyskusje o 
książkach.  

Jest również  Czytatnik –
miejsce, gdzie 
użytkownicy serwisu mogą 
dzielić się swobodnymi 
refleksjami na temat 
swoich lektur oraz 
zamieszczać własne 
utwory literackie.  

 



www.nakanapie.pl 

Nakanapie.pl to 
miejsce, gdzie czytelnicy 
oceniają, recenzują i 
dyskutują o książkach. 

Serwis ma odpowiadać 
na dwa podstawowe 
pytania: Co czytać? 
Gdzie dostanę książkę 
X? 

Pomoże także znaleźć 
księgarnię stacjonarną 
oraz bibliotekę.  

 



www.calapolskaczytadzieciom.pl 

Cała Polska czyta 
dzieciom – kampania 
społeczna, rozpoczęta w 
czerwcu 2001 r. przez 
Fundację „ABCXXI – 
Cała Polska czyta 
dzieciom”, mająca na 
celu propagowanie 
codziennego czytania 
dzieciom jako skuteczną 
metodę wspomagania 
ich wszechstronnego 
rozwoju. 

Książki polecane przez 
Fundację wybierane są 
ze szczególną 
starannością, według 
ściśle określonych 
kryteriów.  



www.lubimyczytac.pl 

Serwis stworzony dla 
miłośników książek. 

Tworzą go użytkownicy, 
którzy dzielą się swoimi 
refleksjami dotyczącymi 
literatury.  

Znajdziemy tutaj dyskusje, 
wywiady z autorami, 
konkursy, specjalne oferty 
książkowe, przeczytamy 
recenzje, poznamy osoby o 
zbliżonych gustach 
czytelniczych.  

Tworząc własną 
biblioteczkę i oceniając 
książki , użytkownik 
serwisu codziennie 
otrzyma nową porcję 
rekomendowanych 
książek. 

 



www.webook.pl 

Webook.pl umożliwia 
zarejestrowanym 
użytkownikom 
stworzenie kolekcji 
własnych książek oraz 
znalezienie nowych 
pozycji wartych 
przeczytania. 
Użytkownicy portalu 
wspólnie tworzą bazę 
informacji o dowolnym 
autorze lub tytule. Mogą 
dodawać ulubione cytaty 
i materiały 
audiowizualne 
powiązane z daną 
książką, a także jej 
streszczenie czy recenzję. 
Są też grupy dyskusyjne 
o rozmaitym profilu. 

 



www.ryms.pl 

Ryms.pl – portal o książkach 
dla dzieci i młodzieży, 
skierowany do rodziców, 
nauczycieli, wychowawców, 
bibliotekarzy.  

Na portalu można znaleźć:  

   codziennie nowe wieści ze 
świata literackiego i 
wydawniczego, informacje o 
konkursach z nagrodami i 
dobrych rabatach na książki 
(dział WYDARZENIA); 

   recenzje książek oraz 
audiobooków, zapowiedzi 
premier książkowych 
(RECENZJE);  

   dobre teksty krytyczno-
literackie i wywiady z pisarzami i 
ilustratorami (ARTYKUŁY); 

   systematycznie uzupełniane 
notki o autorach (AUTORZY); 

   adresy internetowe księgarni, 
wydawnictw, galerii, portali, 
pokrewnych tematycznie 
czasopism (MIEJSCÓWKI). 



www.czasdzieci.pl/ksiazki 

W serwisie o książkach 
dla dzieci i rodziców 
CzasDzieci.pl 
znajdziemy m.in. 
nowości wydawnicze, 
recenzje rodziców, listy 
polecanych książek. 

Ponadto w serwisie 
znajdują się informacje 
o magicznych miejscach, 
które warto odwiedzić, 
ciekawych 
wydarzeniach, 
dziecięcych repertuarach 
kin i teatrów. 



www.instytutksiazki.pl 

Największy polski serwis 
poświęcony książkom i 
literaturze. Codziennie  
można tutaj znaleźć 
porcję najświeższych 
wiadomości literackich z 
kraju i ze świata, 
zapowiedzi i nowości 
wydawnicze, regularny 
serwis recenzencki, a 
także biogramy ponad 
150 polskich autorów 
współczesnych, 
informacje o ponad 
1000 książkach 
wydanych w ostatnich 
latach, ich fragmenty, 
eseje krytyczne, adresy 
wydawców i agencji 
literackich. 

 



www.rynek-ksiazki.pl 

Portal Rynek-Ksiązki.pl 
– serwis z  informacjami o 
najważniejszych podmiotach 
z branży wydawniczo-
księgarskiej. W chwili 
obecnej serwis oferuje ponad 
25 tys. artykułów 
tematycznych 
publikowanych na 
łamach pism „Biblioteka 
Analiz”, „Magazyn Literacki 
KSIĄŻKI” oraz „Wiadomości 
Księgarskie”, profile  firm, 
analizy rynku, przepisy 
prawne, prognozy dotyczące 
rozwoju branży, dane 
dotyczące wielkości 
produkcji wydawniczej i 
wartości sprzedaży w 
poszczególnych podmiotach. 

Na stronach portalu 
znajdziemy ponad 9 tys. 
recenzji zgrupowanych w 31 
kategoriach, a wśród nich 
prawie 900 recenzji książek 
dla dzieci i młodzieży. 

 



www.ksiazka.net.pl 

Portal księgarski 
„Czytaj, dyskutuj, 
polecaj” to jeden z 
najstarszych serwisów o 
rynku książki.  

Działy portalu: katalog 
nowości i zapowiedzi, 
recenzje, felietony, 
konkursy, ciekawostki ze 
świata książki i e-booków. 

 



www.forumksiazki.pl 

Forum o książkach  
składa się z kilku 
działów, które 
umożliwiają 
internautom wyrażanie 
opinii o książkach, 
zamieszczenie własnych 
tekstów literackich, 
udział w dyskusjach o 
książkach.  

W dziale Czytelnia 
znajduje się alfabetyczny 
spis książek, których 
fragmenty można 
przeczytać. 

 



www.wak.net.pl 

Strona WAK –Wielkie 
Archiwum Komiksu jest 
obecnie największym w 
kraju, niekomercyjnym 
zbiorem informacji o 
wydanych w Polsce 
komiksach.  

WAK ma na celu 
gromadzenie i nieodpłatne 
udostępnianie informacji 
tekstowych i graficznych na 
temat komiksów. 

Twórcy witryny piszą: 

„WAK jako witryna 
internetowa stara się być 
bezstronny, nie ocenia 
pozycji komiksowych ani ich 
nie recenzuje. Naszym 
głównym zadaniem jest 
zbieranie informacji, które 
umieszczamy na łamach tej 
strony. Recenzje piszą i 
oceny komiksom wystawiają 
użytkownicy WAK-a”. 

 



www.ksiazki.tv 

Nowatorski wideo-
serwis Ksiazki.TV 
prowadzony jest przez 
Tadeusza Pilasa, twórcę 
portalu ksiazka.pl (1997-
2000).  

To jedyna w swoim 
rodzaju wideo-baza 
zawierająca wypowiedzi 
pisarzy, wydawców i 
krytyków, relacje ze 
spotkań autorskich, 
reklamowe teledyski, a 
także fragmenty 
filmowych adaptacji 
utworów literackich. 

 



www.wydawca.com.pl 

Portal  rynku 
wydawniczego, 
prowadzony przez 
Wydawnictwo 
„Inicjał” zamieszcza 
informacje dotyczące 
rynku wydawniczego, 
księgarskiego i 
poligraficznego, wybrane 
artykuły z miesięcznika 
„Wydawca”.  
 



xiegarnia.pl 

Xiegarnia.pl to strona 
poświęcona literaturze. To 
także serwis związany z 
programem „Xięgarnia”, 
który w każdą sobotę o 
18.00 emitowany jest w 
TVN24. 

Twórcy serwisu chcą 
zainteresować literaturą 
zarówno osoby, które 
przygodę z nią dopiero 
rozpoczynają, jak i tych, 
którzy każdą wolną chwilę 
poświęcają książkom. 
Dlatego też bohaterami 
tekstów są zarówno ikony 
literatury, jak i postaci 
mniej znane albo te 
całkiem zapomniane. 

Stronę redagują m.in.:  
Maciej Starczewski, 
Michał Rusinek, Filip 
Łobodziński,  Agata 
Passent. 

 





http://znak-zorro-zo.blogspot.com 

Zorroblog tworzy 
Monika Obuchow, 
dziennikarka i reżyserka 
telewizyjna, twórczyni 
programów 
telewizyjnych dla dzieci, 
laureatka nagrody IBBY 
za upowszechnianie 
czytelnictwa.  

Na blogu znajdziemy  
recenzje książek dla 
dzieci, wywiady z 
autorami i ilustratorami, 
zapowiedzi spotkań. 



krytycznymokiem.blogspot.com 

Krytycznym okiem – 
blog krytycznoliteracki, 
prowadzony przez 
Jarosława Czechowicza, 
jest sprawdzonym 
źródłem recenzji książek. 



bernadettadarska.blogspot.com 

Nowości książkowe – 
blog prowadzony przez 
krytyczkę literacką, dr 
hab. literaturoznawstwa 
w Instytucie 
Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej 
UWM Bernadettę 
Darską. W latach 2002-
2009 redaktor naczelna 
pisma literacko-
kulturalnego „Portret”. 



krytykanaostro.blogspot.com 

Książki na ostro – 
blog Pauliny Małochleb, 
krytyczki literackiej. 
Prowadzi na UJ zajęcia z 
literatury i 
współczesnego życia 
literackiego. Sekretarz 
Nagrody im. Wisławy 
Szymborskiej.  

Na blogu znajdziemy  
prawie 200 recenzji 
książek. 



klasykadlamlodych.blogspot.com 

Klasyka Młodego 
Czytelnika – blog o 
starych, starszych i 
najstarszych książkach 
dla dzieci i młodzieży. 
Jego celem jest ocalenie 
od zapomnienia 
literatury, która przez 
lata rozbudzała 
wyobraźnię 
najmłodszych 
czytelników.  

Z dniem 2014 roku blog 
został zamknięty, ale 
opisy książek nadal są 
dostępne dla 
czytelników. 



ksiazkinaczacie.pl 

Książki na czacie – 
blog prowadzony przez 
gimnazjalistę Aleksego 
Krzysztofiaka. Blog 
wielokrotnie doceniony 
w różnych konkursach, 
rankingach blogów o 
książkach. 

Najważniejsze 
wyróżnienie to pierwsze 
miejsce w Polsce oraz 
drugie w Europie w 
konkursie European 
Award for Best Content 
for Kids na najlepsze 
treści dla dzieci w 
Internecie. 





www.polskieradio.pl/9/Audycja/7857 

Cykl audycji „Z 
najwyższej półki” 
nadawanej w Trójce raz 
w miesiącu w niedzielne 
wieczory.  

Autorem  audycji jest 
Michał Nogaś, 
dziennikarz Programu 
Trzeciego Polskiego 
Radia. W 2012 roku 
został laureatem Lauru 
Polskiej Izby Książki za 
promowanie 
czytelnictwa w mediach 
elektronicznych. 



vod.tvp.pl/audycje/kultura/program-do-
czytania 

Co warto przeczytać, co 
nowego na rynku 
wydawniczym, a także 
jacy autorzy są teraz na 
topie? Odpowiedzi na te 
pytanie znajdą się w 
nowej pozycji 
proponowanej przez 
TVP2 - magazynie 
„Program do 
czytania”.  

W każdym odcinku będą 
przedstawione dwie 
książki, a na koniec 
programu 
zaprezentowana lista 
TOP – najpopularniejsze 
tytuły tygodnia.  

Autorką i prowadzącą 
program jest Katarzyna 
Gryga.  



vod.tvp.pl/audycje/kultura/co-czytac 

Program „Co czytać?”, 
prowadzony przez dra 
Bogusława Bednarka, został 
pomyślany jako rodzaj 
przewodnika po 
najciekawszych nowościach 
wydawniczych.  

Program opiera się na 
założeniu, że nie należy 
dzielić literatury na 
„wysoką”  i ”niską”, a 
jedynie na dobrą lub złą, bez 
względu na gatunek. 

Formuła programu 
przewiduje prezentację 
minimum trzech nowości 
wydawniczych w każdym 
odcinku. 

Prowadzący opowiada o 
książce, spotyka się z 
autorem, rozmawia o 
książkach z dziennikarzami, 
blogerami, pedagogami. 

 



 


