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BLOGI BIBLIOTECZNE I LITERACKIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUDNY Grzegorz : Blog o bazach danych jako przykład komunikacji skierowanej do czytelników 
i pracowników // W: Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / red. 
Zbigniew Osiński, Renata Malesa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 
2013. – S. 169-176

Blog Kangur (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) – założenia, funkcjonowanie od 
strony techniczno-informatycznej, dobór tematów, korzyści dla czytelników, bibliotekarzy i biblioteki.

Sygnatura: 104287

HOPFINGER MARYLA : Literatura i media po 1989 roku. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. – S. 
164-188 : Odmiany literatury : książka literacka dzisiaj : literatura elektroniczna

Sygnatura: 98989

MORAWIEC Barbara Maria : Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy. – Warszawa  : 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014

Sygnatura: 105181

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

BORYCZKA Bożena : Poblogujmy o książkach // Biblioteka Centrum Informacji. – 2010, [nr] 1, s. 
17-18

DŁUGA Monika : God Save, the Book : będąc szczęśliwą bibliotekarką (i blogerką) – początki // 
Biblioteka Centrum Informacji. – 2011, [nr] 2, s. 27
 Autorka prowadzi blog recenzencki, na którym systematycznie raz w tygodniu pojawia się recenzja 
przeczytanej książki.

GAGAT Monika : My uwielbiamy czytać! : uczniowie blogują o książkach // Biblioteka w Szkole. –  
2014, [nr 12], s. 5-6

JANKIEWICZ Aleksandra :  Lektury są ciekawe... niestety : uczniowie blogują o książkach // Biblioteka 
w Szkole. – 2015, nr 1, s. 8-9

KAMIŃSKA-SMOLAREK Izabela : Biblioteki Szkolne Online : ogólnopolski blog promujący działania 
nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka Centrum Informacji. – 2015, [nr] 4, s. 5-6

KOSIK Edyta : Promocja czytelnictwa w internecie // Bibliotekarz. – 2016, [nr] 3, s. 9-11

MAŚLONA Lidia : Blog dla najmłodszych czytelników Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej // Poradnik 
Bibliotekarza. – 2011, [nr] 1, dod. nr 1, s. 7-8

MORAWIEC Barbara Maria : Blogi biblioteczne – wirtualne miejsce kultury, wiedzy i rozrywki // Poradnik 
Bibliotekarza. – 2015, nr 4, s. 4-6

MORAWIEC Barbara Maria : Spójrz w Lustro Biblioteki // Bibliotekarz. – 2013, [nr] 10, s. 17-18
Zawartość oraz funkcje biblioblogów. Przybliżenie działalności bibliobloga "Lustro Biblioteki" (idea, zawartość, 

aspekty działalności).

MUCHA Dorota : Nie blokersuj, tylko bloguj : o blogu poświęconym Januszowi Korczakowi // Biblioteka  
Centrum Informacji. – 2012, [nr] 4, s. 12-13

PALKA Ewa : E-lektury w kształceniu polonistycznym // Język Polski w Gimnazjum. – 2014/2015, nr 
2, s. 24-35
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PROKOWSKA Teresa : Blog jako narzędzie dydaktyczne w bibliotece szkolnej // Biblioteka Centrum 
Informacji. – 2014, nr 3, s. 13-18 

PYTEL Jolanta : Blog – jestem za! : na podstawie doświadczeń portugalskich. – Bibliogr. // Biblioteka 
Centrum Informacji. – 2010, [nr] 2, s. 21-22

Blog  miejscem propagowania działań biblioteki szkolnej – pomysły portugalskiej bibliotekarki na prowadzenie
interesującego bloga. Blog – wady i zalety. 

STĘPNIEWSKA Dominika : Web 2.0 – nowa epoka w bibliotekarstwie?. – (Relacje) // Poradnik 
Bibliotekarza. – 2008, [nr] 9, s. 22-23

Nowe technologie w bibliotekarstwie. Konferencja w Katowicach (15 maja 2008 r.). Web 2.0 jest sposobem 
konstruowania serwisów internetowych, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów oraz pozwalają użytkownikom je 
współtworzyć (użytkownicy mogą dodawać komentarze, oceny, linki itp.).Przykładem serwisów opartych na sieciach 
znajomości są Nasza Klasa, czy Linkedln. Do Web 2.0 zalicza się także blogi.

SZCZEPAN-WOJNARSKA Anna M. : Blogi jako forma literacka // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 4, s. 
191-201

SZELIGOWSKI Piotr : Blog – e-pamiętnik bibliotekarza. – (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik 
Bibliotekarza. – 2013, [nr] 4, s. 14-15

Blog w bibliotece pedagogicznej jako nowoczesna forma komunikacji z czytelnikiem.

TROJANOWSKA Marta Wiktoria : "Radość czytania", czyli blogi czytelnicze a bibliotekarze. – (Z warsztatu 
metodyka) // Poradnik Bibliotekarza.  – 2010, [nr] 12, s. 39-41
 Coraz większą popularność zdobywają blogi książkowe, na których autorzy blogów recenzują przeczytane 
książki, wymieniają się spostrzeżeniami na temat przeczytanych pozycji itp.

ULJASZ Adrian : Bibliotekarze na blogu // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 1, s. 38-39

WIADEREK Maria : Pomysły na blogi // Biblioteka Centrum Informacji. – 2011, [nr] 2, s. 17-18
Pomysł na biblioteczne blogi. Prezentacja dwóch blogów: bibliotekaspbolkow. blogspot.com,  

bibliotecznikpolski.blogspot.com.

WILK Katarzyna : Wideoblog w bibliotece : dlaczego nie? // Biblioteka Centrum Informacji. – 2012, 
[nr] 1, s. 10-12

Co to jest wideoblog. Jak tworzyć zasoby wideoblogu. Narzędzia. Przygotowanie nagrania. Troska o 
prywatność. Nagrywanie. Publikacja. Jak umieścić pierwszy wpis w wideoblogu. Biblioteka szkolna.

PUBLIKACJE DOSTĘPNE ONLINE

Biblioteka z klasą : blog nauczycieli bibliotekarzy. http://blogiceo.nq.pl/bibliotekazklasa/

MORAWIEC Barbara Maria : Blog jako forma promocji oferty biblioteki w środowisku edukacyjnym 
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/1/samouczki/poradnik-
biblioteki/modul_VI/ekran8/B.M.Morawiec,%20Blogi%20jako%20forma%20promocji%20biblioteki.pdf

ROSZKOWSKI Marcin : Biblioteczna blogosfera // Warsztaty Bibliotekarskie. – Numer 1/2 (33/34), 
czerwiec 2010 
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100109.htm

Znamy najlepsze blogi literackie 2015! http://www.granice.pl/kultura,znamy-najlepsze-blogi-literackie-
2015,6530
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LINKI

Blogi biblioteczne

Agregator blogów bibliotecznych. http://www.lustrobiblioteki.pl/p/agregator-blogow-bibliotecznych.html

Biblioblogi http://www.malin.net.pl/biblioblogi
Wykaz blogów (w kolejności alfabetycznej)prowadzonych przez bibliotekarzy oraz osób 

związanych z bibliotekami.

Strony i blogi biblioteczne
http://biblioteka4.bloog.pl/id,340426694,title,Nasze-WWW,index.html?smoybbtticaid=6171b6

Blogi literackie

Blog literacki / aut. Paulina Maciejka. http://recenzujemyto.blogspot.com/p/recenzje-ksiazek.html

CzytamRecenzuje.pl / aut. Rafał Hetman. http://czytamrecenzuje.pl/
Blog CzytamRecenzuje.pl poświęcony jest głównie literaturze faktu.

Czytam wszędzie. http://www.czytamwszedzie.pl/?
utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=Valkea

grzegorzfilip,blog literacki / https://grzegorzfilip.wordpress.com/

"Krytycznym Okiem" : blog krytycznoliteracki / aut. Jarosław Czechowicz 
http://krytycznymokiem.blogspot.com/

Magia liter, czar słów – blog literacki / aut. Monika A. Oleksa  http://magialiterczarslow.blogspot.com/

"On Her Majesty's Secret Service". http://la-terra-del-pudding.blogspot.de/
„To opowieść o kaczce, która od paru lat błąka się po Europie szukając kraju, w którym politycy mówią 

prawdę, urzędnicy głaszczą po głowie i pomagają wypełniać kwity, służba zdrowia działa bez zarzutu, szkolnictwo 
raduje serce, a społeczeństwo wstaje co rano emitując optymizm i promienne uśmiechy - opisuje blog jego autorka”. 

Okruchy.pl / aut.  Piotr Kasperczak. http://okruchy.pl/

Prozaicy : blog literacki http://prozaicy.blogspot.com/p/o-autorce.html
„Prozaicy to blog, na którym organizowane są konkursy literackie, od czasu do czasu pojawią się różne porady

dotyczące pisania, wskazówki albo recenzje, felietony, reportaże. Blog ma na celu nie tylko popularyzowanie wśród 
młodych osób czytanie książek, ale też zachęcanie do tworzenia własnych opowiadań i powieści, które w przyszłości 
mają szanse pojawić się na domowych biblioteczkach”.

Przemysław Dakowicz – blog literacki. http://dakowicz.blogspot.com/

recenzentka.blox.p  l / aut. Anna Dutko. http://recenzentka.blox.pl/html
Blog publicystyczno-recenzencki z akcentem na literaturę skandynawską.

„100 sukienek” / aut. Rita Pater http://100sukienek.in/

Wielki Buk :blog & vlog literacki /aut. Olga Kowalska. https://wielkibuk.com/

Zielono w głowie – blog kulturalno-literacki / aut. Anna Urbańska http://zielonowglowie.blogspot.com/

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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