
KTO CZYTA NIE 
BŁĄDZI…



KAMPANIE NA RZECZ CZYTELNICTWA :

• http://czytajpl.pl/ - Promuje korzystanie z literatury przy użyciu nowych technologii. Trzysta wypożyczalni 

darmowych e-booków pojawi się na ulicach największych polskich miast. Aby wypożyczyć książkę wystarczy 

pobrać aplikację mobilną Czytaj PL.

• https://bookcrossing.pl/ - Idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach 

publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.

• http://otworzksiazke.pl/ - Serwis udostępnia cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych 

udostępnionych przez ich autorów lub/i wydawców. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim książki 

niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane ze względu na wartość naukową i edukacyjną. 

• http://czytampolskie.pl/ - Celem akcji jest wspieranie czytelnictwa w Polsce poprzez promocję rodzimej 

literatury i jej twórców. W ramach projektu zamieszczane są ciekawe artykuły, wywiady z pisarzami, konkursy, a 

także propozycje najciekawszych polskich książek.
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BLOGI, FORA:

• http://www.ksiazkimlodziezowe.fora.pl/ - Forum miłośników książek typowo młodzieżowych –

fantastyka, paranormal, dystopia, a także młodzieżowe romanse. Czytelnicy mogą dzielić się na 

nim swoimi przemyśleniami odnośnie powieści, zapoznać się z szeregiem ciekawostek 

dotyczących książek, a także poznać terminy nadchodzących premier.

• https://czytamyigadamy.wordpress.com/ - Blog o książkach dla młodzieży

• http://lustrobiblioteki.pl/ - Portal promujący czytelnictwo przeznaczony zarówno dla 

bibliotekarzy, jak i zwykłych czytelników. Portal jest otwarty dla odwiedzających, pozwalając im 

aktywnie uczestniczyć w jego współtworzeniu, np. poprzez pisanie komentarzy. 

• https://zaczytajsie.pl/ - Serwis informuje o nowościach na rynkach wydawniczych. Zarówno o 

klasykach i pozycjach uznanych, jak i tych niszowych, mało znanych i zapomnianych.
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BLOGI, FORA:

• https://w-zaciszu-biblioteki.blogspot.com/ - Blog daje możliwość przeczytania recenzji 

książek, sprawdzenia listy książek które otrzymały nagrodę Pulitzera oraz Bookera.

• http://www.chmuraczytania.pl/ - Książki w chmurze, czyli darmowe książki do pobrania.

• https://www.zbrodniawbibliotece.pl/ - Portal będący jednym z najważniejszych miejsc w 

polskim internecie poświęconych literaturze kryminalnej i sensacyjnej. 

• https://zaczytanie.wordpress.com/ - blog z recenzjami książek

• http://recenzje-mlodziezowe.blogspot.com/ - Recenzje młodzieżowe - bo młodzież też 

lubi czytać!
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CZYTAJ ZA DARMO

• Czytanie za darmo nie jest trudne. Wystarczy przewertować Internet by przekonać się, 

że w sieci jest bardzo dużo pozycji, które możemy pobrać i przeczytać całkowicie 

bezpłatnie. Wiele serwisów specjalizujących się w sprzedaży elektronicznych wydań 

książek ma półkę z darmowymi pozycjami m. in. tutaj 

https://www.legimi.pl/ebooki/darmowe/.

https://www.legimi.pl/ebooki/darmowe/

