Kampanie na rzecz czytelnictwa :
Czytajpl.pl

Cała Polska Czyta Dzieciom

Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!

Książki w pudle

Bookcrossing

Narodowe czytanie „Quo vadis”

Otwórz książkę

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.
Kampania społeczna mająca na celu
propagowanie codziennego czytania
dzieciom jako skuteczną, tanią i
przyjazną metodę wspomagania ich
wszechstronnego rozwoju.
Twórcy kampanii „kochają książki
miłością prawie że fizyczną i chcą
zachęcać do odkrywania czytania na
nowo – tym razem w kontekście nieco
erotycznym”.
Celem projektu jest edukacja czytelnicza
w zakładach karnych w Polsce.
Księgozbiory bibliotek więziennych
wymagają uzupełnienia, odbudowy,
aktualizacji stąd pomysł na zbiórkę
książek.
Idea nieodpłatnego przekazywania
książek poprzez pozostawianie ich w
miejscach publicznych po to, by
znalazca mógł je przeczytać i przekazać
dalej.
„Narodowe czytanie” to akcja mająca
popularyzować fundamentalne w
polskiej kulturze dzieła, wzmacniać
poczucie wspólnej tożsamości, a także
promować kulturę żywego słowa.
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.

Czytam Polskie

Czytam sobie

Kto czyta nie błądzi

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.
Projekt skierowany do bibliotekarek
i bibliotekarzy promujący czytelnictwo
wśród dzieci.
Serię grafik pod wspólnym hasłem „Kto
czyta nie błądzi… Warto czytać”.
Pomysłowa kampania zrealizowaną w
minimalistycznej estetyce obśmiewa
powszechną niewiedzę na temat
najpopularniejszych bohaterów i dzieł
literackich.

Blogi, fora:
Książki młodzieżowe.fora.pl

Czytajmy wszyscy

Lustro Biblioteki

Klasyka Młodego Czytelnika

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.
Blog z recenzjami, które z chęcią się
czyta. Recenzje ułożone są w spisie
alfabetycznym
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.
Blog jest otwarty dla wszystkich
chętnych - każdy może dodawać posty z
recenzjami książek.

Książki na czacie

Książki młodzieżowe.pl

Czytamy literaturę skandynawską

Literka.info

Zaczytaj się.pl

W zaciszu biblioteki

Cuda na kiju
Chmura czytania
Zbrodnia w bibliotece

Z kamerą wśród książek

Między nami czytelnikami

Promocja książki.pl

Blog z recenzjami. Sporo tu baśni, bajek,
powieści. Można komentować, czytać i
poznawać nowe książki.
Blog o książkach dla młodzieży. Na
stronie można przeczytać recenzje,
wyszukiwać książki według
najpopularniejszych kategorii.
Tematem przewodnim jest literatura
skandynawska. Każdy wielbiciel
twórczości skandynawskich autorów
może dodawać recenzje.
Strona o książkach i o tym, jak je pisać.
Strona zawiera praktyczne porady oraz
recenzje i konkursy.
Serwis informuje o nowościach na
rynkach wydawniczych. Zarówno o
klasykach i pozycjach uznanych, jak i
tych niszowych, mało znanych i
zapomnianych.
Blog daje możliwość przeczytania
recenzji książek, sprawdzenia listy
książek które otrzymały nagrodę
Pulitzera oraz Bookera.
Blog zawierający recenzje książek dla
najmłodszych czytelników.
Książki w chmurze, czyli darmowe
książki do pobrania.
Portal będący jednym z najważniejszych
miejsc w polskim internecie
poświęconych literaturze kryminalnej
i sensacyjnej.
Portal o książkach z kanałem na
YouTube. Zawiera video-recencje
książek, newsy ze świata kultury i
felietony.
Akcja skierowana jest do szkół.
Uczniowie działają jako drużyna
klasowa i wykonują zadania promujące
czytelnictwo.
Blog podaje sposoby uatrakcyjnienia
miejsc, gdzie ludzie spotykają się z
książką.

W bibliotece.pl
Liternet.pl

Portal zachęcający do odwiedzania
bibliotek.
Strona z konkursami literackimi i
aktualnymi spotkaniami pisarzy z
czytelnikami na terenie całej Polski.
Ponadto wymiana doświadczeń
pisarskich

Strony na Facebooku:
Książka mój narkotyk
Oczami czytelnika
Book z nami
Książki świata
Czytam, gdzie popadnie
Nie śpię, bo czytam książki
Czytanie? To coś co robię w wolnym czasie
Klucz do wyobraźni
Czytanie nie boli
Książka przechodnia
Dwie miłości – pisarstwo i czytanie
Książki, które trzeba przeczytać
Czytanie jest cool
Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki
Czytanie globalne
Dobre książki
Lubię czytać
Wolne lektury przygotują do matury
Teksty kultury do matury
Poezja leczy rany
Wole książki
Książkoholicy
Bookeriada
Czytam sobie w bibliotece
Ocal książki
Tak Czytam
Czytanie. To działa
Wącham książki
Polecam poczytać

