


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 przede 
wszystkim 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, 
tanią i przyjazną 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 związane 
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.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.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 
została uruchomiona 21 
lipca 1997 roku i 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 WAKa”. 

 



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 
nawet 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”.  
 



http://www.przecinekikropka.pl 

Program edukacyjny 
dla dzieci „Przecinek 
i kropka”. 

Użytkownicy programu 
mają szansę poznać 
historię alfabetu, pisma i 
druku, a także proces 
powstawania książki – 
wszystko w formie 
zabawy, konkursów i 
zgadywanek. 



 


