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Ranking “Opowiemci”

W liczbach

Dostrzegamy i kibicujemy twórcom, osobom, organizacjom, które dzielą 
się swoją literacką pasją w sieci. Bez względu na wielkość profilu, konta, 
zaplecza, które posiada. Głosujemy na osoby promujące czytelnictwo.

Zgłoszonych profili
1518

Edycja rankingu
4

Złożonych ankiet
13732

Czym jest ranking “Opowiemci”?

Dlaczego powstała ta inicjatywa?
Pomysł na ranking „Opowiemci: honorujemy twórców” powstał w wyniku 
zauważenia luki w przestrzeni, w której działają Blogerzy, Instagramerzy, 
Youtuberzy, osoby promujące czytelnictwo. Twórcy ci często poświęcają 
swój wolny czas, by wspierać autorów, wydawnictwa, wydarzenia 
kulturalne, serwisy i czasopisma literackie. Bywają oni niezauważeni, 
pomija się ich wkład w promocję literatury, mimo że wiele książek, 
publikacji i nazwisk nie przebiłoby się do szeroko pojmowanego 
mainstreamu bez ogromnego wsparcia i zaangażowania wspomnianych 
Bookmediów.



Celem ranking “Opowiemci” jest przedstawienie osób, stron, inicjatyw, 
które w 2022 aktywnie przyczyniały się do upowszechniania literatury.

Poznaj nowych twórców
Zatrzymaj się na chwilkę przy każdej kategorii, zerknij nie 
tylko na profile zwycięzców, lecz także na pozostałych 
nominowanych. Odwiedź twórców, których wcześniej nie 
znał_ś.

Wesprzyj ich działania
Zainteresowała cię jakaś akcja / inicjatywa? Weź w niej 
udział! Im więcej uczestników, tym większa motywacja dla 
twórców.

Zainspiruj się
Obserwujesz ulubionych twórców, kochasz literaturę? 
Również możesz dołączyć do społeczności książkowej   
i tworzyć inspirujące rzeczy!

Ostateczny cel 
plebiscytu

Cel

Plebiscytu



Celem inicjatywy jest oddanie narzędzia do wsparcia ulubionych 

twórców odbiorcom ich treści. W przypadku plebiscytu “Opowiemci” 

to nie wybrane jury decyduje o “wygranych”. Już w momencie 

nominowania twórców możemy zgłaszać KAŻDEGO, kogo chcemy 

uhonorować, bez względu na to, ile ma obserwujących i jak długo 

prowadzi swoje działania. Chcemy w ten sposób pokazać, że widzimy 

ich pracę, doceniamy czas, który wkładają w tworzenie swoich treści 

i zmotywować twórców, by się nie poddawali.

Niniejszy raport ma również na celu pokazanie, jak wiele osób 

zaangażowanych jest w promocję literatury. Każda z tych osób zasługuje 

na ogromne brawa i docenienie.

Bookmedia odgrywają niezwykle istotną rolę w docieraniu do nowych 

pokoleń czytelników, plebiscyt “Opowiemci” oddaje więc głos tym, którzy 

swoich ulubionych twórców widzą, doceniają i im kibicują.

         Jaka jest misja 
plebiscytu twórców?

  
  



Jestem organizatorką cyklicznych spotkań dla przedstawicieli 
Bookmediów w Katowicach: KSIĄŻKONALIA. Podczas wydarzenia 
odbywają się spotkania autorskie, warsztaty, jak pracować w mediach 
społecznościowych oraz prowadzić książkową markę osobistą.

Tworzymy wydarzenie łączące rozrywkę z edukacją. 

Zapraszamy twórców internetowych, pisarzy oraz 

wydawców do tego, by w formie dyskusji i warsztatów 

podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

• Relacje

• Wsparcie

•	 Wyposażenie

• Integracja  

• Literatura

• Rozwój

•	 Społeczność

•	 Współpraca		

Poznaj moje

działania

Zdjęcie: Ewa @ nolijka



Jak możesz dołączyć? 
Zaangażuj się!

Literatura dziecięca zajmuje wyjątkowe 
miejsce pośród szeregu działań 
promujących czytelnictwo. W kwietniu 
2023 roku odbędzie wyjątkowa edycja 
Książkonaliów poświęcona właśnie tej 
gałęzi literatury. Zapraszam wszystkich 
najmłodszych do Katowic na świetną 
zabawę połączoną z literacką ucztą!

Książkonalia
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Wyniki plebiscytu
 “Opowiemci” 2022

Każdej	osobie,	która	oddała	swój	głos		
i	udostępniła	informację	o	inicjatywie.

Dziękuję	za	wsparcie,	każde	dobre	
słowo,	konstruktywną	krytykę,	która	
sprawia,	że	inicjatywa	ma	szansę	się	
rozwijać.	Dzięki	wam	mogę	każdego	
roku	przedstawiać	twórców,	autorów,	
wydawnictwa,	debiuty	literackie,	
promotorów	literatury	dziecięcej	
i	wiele	innych	niezwykłych	osób	
zaangażowanych	w	Bookmedia.

Dziękuję	z	całego	serca!

Dziękuję!



kategoria

Blog

Doceniamy: Blogi i strony internetowe poświęcone literaturze. 
Honorujemy kreatywność, pasję,  jakość i regularne pojawianie się 
treści.

1406	głosów

SLAVIC BOOK
slavicbook.pl

WIELKI BUK
wielkibuk.com

Bardziej lubię książki
bardziejlubieksiazki.pl

1272	głosów 1220	głosów

Pamiętaj: Odwiedź nie tylko strony najwyżej 
ocenianych osób, lecz również zobacz pozostałe blogi 
/ strony. Znajdziesz tam wiele inspiracji i ciekawych 
poleceń!

Zgłoszonych blogów/ stron

73

http://slavicbook.pl
http://wielkibuk.com
http://bardziejlubieksiazki.pl


500 - 700 
głosów

300-500
głosów

krytycznymokiem.blogspot.com

ksiazkidobrejakczekolada.pl

literackakavka.pl

zkotemczytane.pl

kryminalnatalerzu.pl

blonderka.pl

subiektywnieoksiazkach.pl

mozaikaliteracka.pl

wybrednamaruda.pl

Analytics 
Consultant 
Many	desktop	pub	
most	of	there	in	
packages	editors

200-300 
głosów

200-300 
głosów

czytamdlaprzyjemnosci.pl

kocieczytanie.blogspot.com

czytamto.pl

alicya.pl

maobmaze.pl

czytajta.pl

zakatekczytelniczy.blogspot.com

bajkochlonka.pl

agnieszkabendkowska.

blogspot.com

zdaniemszota.pl

martamrowiec.pl

grozownia.pl

zyj-bardziej.pl

bibliahorroru.pl

feminadomi.pl

kategoria

Blog

http://krytycznymokiem.blogspot.com
http://ksiazkidobrejakczekolada.pl
http://literackakavka.pl
http://zkotemczytane.pl
http://kryminalnatalerzu.pl
http://blonderka.pl
http://subiektywnieoksiazkach.pl
http://mozaikaliteracka.pl
http://wybrednamaruda.pl
http://czytamdlaprzyjemnosci.pl
http://kocieczytanie.blogspot.com
http://czytamto.pl
http://alicya.pl
http://maobmaze.pl
http://czytajta.pl
http://zakatekczytelniczy.blogspot.com
http://bajkochlonka.pl
http://agnieszkabendkowska.blogspot.com
http://agnieszkabendkowska.blogspot.com
http://zdaniemszota.pl
http://martamrowiec.pl
http://grozownia.pl
http://zyj-bardziej.pl
http://bibliahorroru.pl
http://feminadomi.pl


100-200
głosów

rudymspojrzeniem.pl

ewapopielarz.pl

www.bookscattea.pl

jelenka.pl

fabrykadygresji.pl

stacjaksiazka.pl

czytamybokochamy.blogspot.com

annasikorska.blogspot.com

czytelnika.pl

zaczytasy.blogspot.com

gypsygirlrecenzuje.blogspot.com

naregale.com.pl

panikultura.pl

epilog-zaczytana-joana.blogspot.com

atramentowaprzystan.blogspot.com

nieprzeszkadzajterazczytam.blogspot.com

bernadettadarska.blogspot.com

wariatkawsrodksiazek.blog

wfotelu.pl

booksdeer.blogspot.com

kulturalnameduza.pl

Analytics 
Consultant 
Many	desktop	pub	
most	of	there	in	
packages	editors

do 100 
głosów

miedzy-zakladkami.blogspot.com

nietylkodlamam.pl

natblue.eu

readwithkinga.com

bookprisoner.blogspot.com

glodnawyobraznia.blogspot.com

mroczne-strony.blogspot.com

zaciesz.com

kulturantki.pl

mala-czytelniczka.blogspot.com

moznaprzeczytac.pl

poligondomowy.pl

unserious.pl

www.ksiazkowewyliczanki.pl

myslizglowywylatujace.blogspot.com

wogrodzieliter.blogspot.com

paulauzarek.wordpress.com

czytadlapegrota.blogspot.com

konfabula.pl

mira-bell.blogspot.com

ewamroczkowskabooks.blogspot.com

monime.pl

katalog-euforia.blogspot.com

mufloneks.blogspot.com

paniliterowa.blogspot.com

http://rudymspojrzeniem.pl
http://ewapopielarz.pl
http://www.bookscattea.pl
http://jelenka.pl
http://fabrykadygresji.pl
http://stacjaksiazka.pl
http://czytamybokochamy.blogspot.com
http://annasikorska.blogspot.com
http://czytelnika.pl
http://zaczytasy.blogspot.com
http://gypsygirlrecenzuje.blogspot.com
http://naregale.com.pl
http://panikultura.pl
http://epilog-zaczytana-joana.blogspot.com
http://atramentowaprzystan.blogspot.com
http://nieprzeszkadzajterazczytam.blogspot.com
http://bernadettadarska.blogspot.com
http://wfotelu.pl
http://booksdeer.blogspot.com
http://kulturalnameduza.pl
http://miedzy-zakladkami.blogspot.com
http://nietylkodlamam.pl
http://natblue.eu
http://readwithkinga.com
http://bookprisoner.blogspot.com
http://glodnawyobraznia.blogspot.com
http://mroczne-strony.blogspot.com
http://zaciesz.com
http://kulturantki.pl
http://mala-czytelniczka.blogspot.com
http://moznaprzeczytac.pl
http://poligondomowy.pl
http://unserious.pl
http://www.ksiazkowewyliczanki.pl
http://myslizglowywylatujace.blogspot.com
http://wogrodzieliter.blogspot.com
http://paulauzarek.wordpress.com
http://czytadlapegrota.blogspot.com
http://konfabula.pl
http://mira-bell.blogspot.com
http://ewamroczkowskabooks.blogspot.com
http://monime.pl
http://katalog-euforia.blogspot.com
http://mufloneks.blogspot.com
http://paniliterowa.blogspot.com


@zaczytana.querida

1302 głosy

Kategoria

Bookstagram

Doceniamy: Profile publikujące na Instagramie, które nie tylko z pasją 
dzielą się literaturą, ale również wyróżniają się zaangażowaniem w 
kontakcie z odbiorcami.

Zgłoszonych profili
532

@zaksiazko_wane

1203 głosy

@come.book

708 głosów

@slavicbook

693 głosy

@bardziejlubieksiazki

546 głosów

@getbooky

406 głosów



@bestselerki

@alex.andthebooks

@wielkibuk

@zlakarma

@antek_czyta

@prostymislowami

@fantastyka_na_luzie

@ladymargotpl

@karateusz.books

@culturomaniaczka

@okon_w_sieci

Profile, które otrzymały od 200 do 300 głosów

Profile, które otrzymały od 100 do 200 głosów

@mrukbooki

@the.bookking

@panna.sasna

@dogoryksiazkami

@ksiazkidobrejakczekolada

@kurtularny

@zycnieumieracania

@pop.books

@bookreviewsbyanita

@ruderecenzuje

@bookholiczka_poleca

@bibliofilem.byc

@ksiazkowyfrik

@madieczyta

@love_ksiazkowe

@oczytaniec

@pannafox

@moja_chwila_noca

@aalexbook

@pasjonistka

Kategoria

Bookstagram

@not.my.high

http://not.my


Profile, które otrzymały od 50 do 100 głosów

@ruda_czyta

@zuza.reading

@nienaczytana

@zapach_stron

@nattrook

@mozaikaliteracka

@zolwieksiazkowe

@lilith_ia

@uncelek

@bookxvss

@teach_book

@ksia_zkowe

@books.cat.tea

@czytam_dla_przyjemnosci

@lenambielska

@literackie_serce

@wybrednamaruda

@uwaga.czytam

@rozwazna.romantyczna

@czytomasz

@magical_daily

@zakatek.czytelniczy

@maobmaze

@ksiazko_holiczka_sandra

@__pinklife

@baba_jaga_czyta

@j.k.komuda

@subiektywnieoksiazkach

@chylka.serial.fc

@niestatystyczny

@agnieszka.rybska

@books_and_caffe

@marta.mrowiec

@czytelnicza_polka

@ksiazka_do_towarzystwa

@literatura_osobliwej

@remigiuszmroz.fanklub

@alicya.pl

@grozownia

@_my_world_book_

@czytampowoli

@domiczytapl

@frelka_recenzuje

@rudymspojrzeniem

@wojtek_wsrod_ksiazek

@bliskiespotkania

@corkaksiegarza

@cordellia.fantastycznie

@kobietarenesansu_

@literackakavka

Kategoria

Bookstagram

@rude.kadry @bookieciarnia

@ksiegarka.na.regale

http://chylka.serial.fc
http://alicya.pl


Profile, które otrzymały od 25 do 50 głosów

@annku_czyta

@lekko_bookniety

@panda_zksiazka_

@paula.pisze

@shubiektywnie

@zaczytana_tak_po_prostu

@blaskksiazek

@kartkujac_zycie

@lapchwile_

@uwielbiam_to_czytam

@wartoczytac

@zaczytana.kawa

@bympowiedzial

@jeleenka

@prosto_o_ksiazkach

@recenzje_wiewiooory

@sagittabook

@suspense_books

@b00k.ly

@brunewka

@kulturalnameduza

@patrycja.wakula (kredzia) 

@zyjbardziej.pl

@_zabookowana_

@book_alien_

@distracted_by_books

@narysowajka

@natka_bookish_life

@slowotoki

@backtobook

@books.of.youth

@ina.bookstagram

@ksiazkowy_pirat

@literackie_espresso

@szumiabooki

@zabookowana.blog

@zaczytanazuzia

@zkotemczytane

@zydoteka

@adelinaczyta

@aga_czyta_wszedzie

@daria.jedrzejek

@dziend0berek

@krytycznym__okiem

@papierowapanna

@rozczytana_slowami

@typowaksiazkara

@zakazaneksiazki

@akademiaczytajacej_asi
@book_absorber

@booki_eci

@byly.sobie.ksiazki

@ksiazkowa_marzycielka

@n_czyta

@bookovicz

@bookstagramery

@dziwakliteracki

@library.paradiso

@slowbuk

@wspierajkulture

@_ksiazki_moim_zyciem_

@_pod.kocykiem_

@fefiorka

@gdzie_ja_tam_ksiazka

@motheroftworeads

@only_best_books_

@pani_jo_asia

@sliwkowy.kompocik

@angel_books_

@arbuz.dumbledore

@asiaqwert

Kategoria

Bookstagram

@molik_owo

http://b00k.ly
http://zyjbardziej.pl
http://books.of


Profile, które otrzymały od 25 do 50 głosów

@czytakacha

@madebycaroline_official

@oktawia_czyta

@piekielnie_grzeszne_ksiazki

@zaczytana_ania_

@jadzka_czyta

@miedzy_zakladkami

@sylwiaczyta

@wyrwana_strona

@zaczytana_olcia

@atramentowaprzystan

@czytamyzdysia

@justus_reads

@ksiazkoholik98

@myslizglowywylatujace

@olovereads

@pingwinksiazkowy

@sandra_pisze

@stara_czyta

@vaconafa

@zapisana.strona

@book.touch

@emilazaczytana

@etiudyliterackie

@illectum

@ksiazka_sercem_w_dloni

@love.s.books

@m_reads

@majestatyczna_

@osleuszy

@pannaczytelniczka

@popielarzewa

@yellowkalia

@zaczytany.pingwinek

@zaczytasy

@_books_hunter

@alternatywna_wiedzma

@book.z.toba

@cutelittlereviews

@czytajta

@herbatkowa.czyta

@karola_pod_lasem_czyta

@katherine_the_bookworm

@magical_b00ks

@nastepcyksiazek

@pokoj_pelen_ksiazek

@book_review_with_passion

@bookadriela

@booksdeer

@camera_movie

@chce.czytac.wiecej

@dusza_pelna_ksiazek

@filizankazmieta

@glodna_wyobraznia

@ilest_troptard

@kot_i_fantastyka

@lubiezapachksiazek

@mrs_bookies

@reinaanutria

@rothan.books

@urszulanadolny

@very.little.book.nerd

@yulllcia_books

@z_zycia_matki_wariatki

@_aleksandraokonska

@aparatka_czyta

@artemiabook

@book_w_mkesie

Kategoria

Bookstagram

@juliawsrodksiazek @tu.zabookowana @czytam.sercem

@chaos_czytelniczy



@cynamonowabibliotekara

@do_zaczytania

@dustychapter

@fantastycznie_zaczytana

@hej_kultura

@mybooksmylife_

@papierowaoaza

@pociagzksiazka

@snow_lily_books

@tu_czyta_sie

@wikathoria

@awe_some_worl

@biegajacy_bibliotekarz

@book.and.netflix

@dziecioczytanie

@em.love.book

@farmer_with_the_book

@gabriela_setla

@glowing.chapter

@library_of_shadows

@littlesuzann

@madelaine.booklover

@martaczytaigotuje

@nalogowa_czytelniczka

@pisanezusmiechem

@zaczytany_feniks

@abook.keeper

@ajakarek

@books_and_me_90

@brunetka_czyta

@czujeksiazki

@hanix_book

@happysquirrel__

@joanna.kulesza_

@joletka

@kalejdoskop.nouw

@ksiazki_aktywneczytanie

@moni_sad

@okiemmk

@panisowaczyta

@sailing_among_books

@zaczytana_optymistka

@zielona_glowa_kt

@_book_paulina_

@barbara.and.her.books

@bookietka_

@bookini.w.poscieli

@care_book

@coolturka104

@dajmiczytac

@jakprzezokno

@ksiazkowa_nutka

@martucha.czyta

@pani_ka_czyta

@pani_literowa

@ratabookuj

@snieznooka

@victhoriascarlet

@wfotelu

@z_ksiazka_nam_do_twarzy

@zwyczajnychlopak

@_creative_et_writesandreads

@aggieczyta

@blogzdrowaipiekna

@book_on_paper

@book_trophy

@books___and___cats

@bookswolfs

Profile, które otrzymały od 25 do 50 głosów

Kategoria

Bookstagram

@katooola

@blekitny_kruk_czyta

@blodreinareads



@dorota_czarnasowa

@dyrektor_negacja

@fantasyczytana

@fernrealm

@ghost.laureen

@inspiracjeklary

@justynagumiela

@magicinvelaris

@maitiri_books

@malyksiaze11

@migaffka

@moje.ksiazki

@my_fiction_world_

@natblueeu

@ocal_ona77

@poczytajmy_razem

@puszczyk.books

@rozczytani

@rudy_lisek_czyta

@the_reading_queen_93

@wroclawianka.czyta

@zaczytana_julcia

@zapisanawksiazkach

@_inlovewithreading_

@_mark.book

@angelkubrick

@bookaholic.in.me

@cosmo.bookshelf

@czytajszeptem

@czytunia

@fantastyczne.pogaduchy

@fantasy_tyka

@kachna.books.quality

@karkareads

@koniczynka_czyta

@lustrorzeczywistosci

@mabooksa_

@mklaudiamax

@nie.kulturalna

@otoczona.ksiazkami

@poligondomowy

@reviewjunkie

@tusz_na_papierze

@wogrodzieliter

@wszystkieksiazkimowia

@ziarnko_bobu

@zmiloscidoczytania

@angelikaserweta

@booklektycznie

@czerwonaiczarna

@darkness_queen_99

@ewamroczkowskabooks

@gabby_books_

@gvbiik

@ksiazki.po.mojemu

@lolateabooks

@mood4book

@mrsbookbook

@ohsotychonic

@olo_czyta

@pandarka.czyta

@panikultura

@poczytne

@pomaranczowy_swiat

@raczki_wspaczki

@recenzjebook

@sunny.chapter

@sztuka_odczytu

@znaciskiemnaszczescie

@zuzannica

@blada.sniaca

Profile, które otrzymały do 25 głosów

Kategoria

Bookstagram

@ksiazka_ukryta_w_puszczy

http://bookaholic.in.me
http://ksiazki.po


@bookart_klaudia

@bookierka

@bookisholaa

@booknieta

@books.and.cats.lover

@cloudybook.s

@cozytimebooks_

@czytaj_mysl

@czytajacajulka

@czytelnia_magdaleny

@czytelniczy.sad

@gorowiankaksiazki

@hopksiazka

@ksiazkowe_wyliczanki

@ksiazkowedylematy

@mole_na_stronach

@nastepnastrona

@negatyw.nie

@niefikcyjna

@o_ksiazka

@o_mamo_i_corko_

@olacz_aleksandra

@podrozeksiazkowe

@sandman.oli

@sophie.passions

@stacja__ksiazkowo__

@szczesciarrra_czyta

@18bookland

@1book_more

@bazgrolkidropsysmutku

@bookbunnybear

@books4ya

@booksowa

@brzydkisen

@czytelniczyzamet

@ja.melkowsky

@karogodne

@ksiazkowamaniapauli

@kuziarajoanna

@lemufy.blog

@liburu__

@lisek.books

@makarska.katarzyna

@mama.gadzet

@mayasek.books

@meandmyworld77

@mojeczytadlo

@nowy.swiat

@ns.suwalabook

@o_ksiazkach_bez_cukru

@olive_bookss

@polawiaczkaksiazek

@polish.bookstore

@prozaczytana

@roserlynch

@shizukobooks

@silenceofbooks

@starwithbooks

@withwords_alexx

@worldofbooks_95

@zaczytana.szarlotka

@zyciezokladki

@_thrillove

@alatolubi

@book_worm.mommy

@bookprisoner

@feniksaczyta

@foggy_books

@kilkazdano

@ksiazka.pod.nosem

@madeleinebooks

@markowe_booki

Profile, które otrzymały do 25 głosów

Kategoria

Bookstagram



@maruda.ksiazkowa

@mocnosubiektywna

@mroczne_strony

@pococzytam

@pomiedzy_stronami

@przeczytalna

@relax_with_a_book

@rudzik_czyta

@sztukazaczytania

@wiecznie_zaczytana_

@zaczytany_nauczyciel_yivrett

@zaczytula

@zalezna_od_ksiazki

@biblioteczka_pauli

@bookddictedd

@books.by.vii

@bookssina

@brave.book

@elokwentna.bookloverka

@fryderyksikorski

@joanne_books_lover

@koralintens

@ksiazkowe.ubocze

@linda.zet

@magdalenakostyszyn

@malgorzata_love_books

@maly.swiat.duzych.slow

@maniakksiazkowy

@noswksiazce

@obsydiian

@poczytajki_kingi

@posrod_kwiatow_i_cieni

@potworek_czyta

@pskochamczytac

@readwithkinga

@rozkrytyk

@snaky_reads

@strona17

@wenecki_swiat_ksiazek

@wkrainiepapieru

@zaczytanamamusia

@zosiasbook

@bookoftheuniverse

@books_are_addicted

@booksnagi

@good_books_coffee

@grupaliterackarevival

@lunka.bookstagram

@mania.ksiazkowaniaa

@mrs.readmore

@olomatopejabooks

@overreadinggirl

@polecajka.oceniajka

@prawiewymarlygatunek

@przemoczytase

@read.my_life

@readingmylove

@sczytalim

@the_bookshelf__

@bogusia_skorpion_zaczytana

@booki_pani_m

@thecanaryreadss
@booklessy

@books_byann
@books_of_shadow

@jaskinia_mola
@lsniacy_potworek

@marsta_book
@ofeti_fetio

@ratowniklektur
@readingpluscoffee

@manitopetitoher

@mardently

@mrs.r_u_d_a

@pomaranczowe_czytanki

@puszyste.ksiazki

@saminsagegreen

@bookshaped_heart

@booksvioo

@inuttie

Profile, które otrzymały do 25 głosów

@ksiazkowe_zauroczenie

@bookish_magic_and_dog

http://books.by


Doceniamy: Kanały, na których regularnie pojawiają się treści o 
charakterze literackim. Twórców, którzy inspirują i zachęcają do 
siegania po książki w ciepłej i przyjacielskiej atmosferze.

 1463 głosy 1463 głosyDoktor book

 1193 głosy 1193 głosyLiteraccy

 1151 głosów 1151 głosówOkoń w sieci

Kategoria

Booktube

 988 głosów 988 głosówBestselerki

 882 głosy 882 głosyBardziej lubię 
książki

 853 głosy 853 głosyWielki Buk

 809 głosów 809 głosówGet Booky

 564 głosy 564 głosyalex.andthebooks

 475 głosów 475 głosówCzytam, bo lubię

 469 głosów 469 głosówCome Book

Zgłoszone kanały
72



300 -400 
głosów

400 -460 
głosów

200 -300 
głosów

Cat Vloguje

Strefa	czytacza

culturomaniaczka

Book	Reviews	by	Anita

Karateusz

DoGóryKsiążkami

TuCzytam

__pinklife

czytaMY

Zaczytany po uszy

4booksy

Oczytaniec

Alternatywna	wiedźma

Anna	Sikorska	

Górowianka

Wybredna	maruda

Z kotem czytane

Mrukbooki

Żółwie	książkowe

Blonderka

WeneedYa

Panna Sasna

Kategoria

Booktube

150 -200 
głosów

Sezon Literacki

Bookery

Grozownia

Książkowy	frik

Jeść	Treść

Made	by	Caroline

Siostry Renesansu
Teach	Book
przezksiążki
Literatunek
Książkowa	Baba
My	Books	My	Life
backtobook
Książki	Moim	Życiem
Bookmenka
Rafał	Hetman	o	książkach
słowotoki

100 -150 
głosów



50 - 100 
głosów

Czytelnicza	półka

Zapisana Strona

Na tapet

Bookodziejki

Czytajki

Shubiektywnie	mówiąc

Boy	Meets	Books

Magiel	książkowy

Ślady	dusz

Staraszek

Pod	Naporem

ksiazkowa

Lola Tea

książkamikaze

Noella Geek

Ośle	Uszy

Nowy	Świat

Oribunny

Rothan	Books

wfotelu

Tylko czytam

Koralintens

marsta_book

Livquebooks

Kategoria

Booktube

Do 50 
głosów

Elementy,	które	

sprawiają,	że	

oglądamy	danego

TWÓRCĘ

Kontakt 
z	odbiorcami

Rzetelne 
 i szczere opinie 

o	książkach

Regularne 
publikowanie

treści

Spotkania z
odbiorcami
np.	podczas

targów	książki



Kategoria

Facebook

Doceniamy: Fanpage’e na Facebooku, grupy i strony autorskie 
aktywnie angażujące odbiorców do dyskusji czytelniczych, dzielenia 
się wrażeniami z lektury. Honorujemy twórców wykorzystujących tę 
platformę,  by promować polskich autorów i przyczyniać się wzrostu 
czytelnictwa w Polsce.

Zgłoszonych profili
90

Slavic	Book	-	książki	z	motywami	
słowiańskich	wierzeń

756	głosów

Fantastyka na luzie

661	głosów
Strefa	Czytacza

454	głosy

					Wielki	Buk
					837	głosów

52	Book	Challenge	PL
616	głosów

1 2 3 4 5 6 7

Zaksiążkowana
Grupa

1107	głosów

Bardziej	lubię	książki,
niż	ludzi

784	głosy



Czytam	dla	przyjemności

Bajkochłonka

Czytamy,	bo	kochamy

Domi czyta

Ona czyta

Zakatek.czytelniczy

Moja	Chwila	Nocą

Remigiusz	Mróz	-	oficjalny	fanklub

Chyłka	-	fanclub	serialu	i	serii	książek

Biblia	horroru

Zlakarmaczyta
Lady	Margot
NIEnaczytana

400-450 
głosów

300-400 
głosów

Bookholiczka_poleca

1001 Romansów

BooksCatTea

Blonderka

200-300 
głosów

150-200 
głosów

Books	Coffee	and	I
Polska	literatura	kobieca,	erotyki	i	nie	

tylko
Subiektywnie	o	książkach

Bookieciarnia
Fani grozy

Zkotemczytane
Wybredna	maruda

Books4ya
Krytycznym okiem

Grozownia
Mozaika Literacka

Erotyka	&	Miłość	-	wszystko	o	
książkach

Kurzojady
Żyj	bardziej

Kategoria

Facebook



Maniaksiazkowania
Stacja	książka

Weronika	Wawrzkowicz/	Rozmawiam,	bo	lubię
Książką	oddycham

Gosiarella
Katherine	the	bookworm

Kulturalna	Meduza
Wariatka	wśród	książek
Przy	muzyce	o	książkach

GlodnaWyobraznia
Okiem	na	książki
Reading	my	love

Bookiecik	-	Dominika	Rygiel
Literackie	Skarby	Całego	Świata
Fani	książek	Artura	Urbanowicza

Fantastyczne	pogaduchy
Papierowe	Księżniczki

Książki	Dla	Dzieci
Uwaga	czytam

Gypsy Girl Recenzuje
Uncelek

Rozważna&Romantyczna
Wspieraj	Kulturę

maobmaze
Siostry Renesansu

Rude	Kadry	o	książkach
Górowianka

Rudym	spojrzeniem

Między	Zakładkami

100-150 
głosów

75-100 
głosów

Horror	w	literaturze

Śląscy	Blogerzy	Książkowi

Pokój	pełen	książek

Moje	dziecko	się	nudzi

Iskierka czyta

Nie	tylko	o	książkach

Book	mama	w	Kołobrzeskim	Mkesie

Książki	ryją	mi	beret

50-75 
głosów

Do 50 
głosów

Kilka	zdań	o
Czytadłapegrota

Recenzencki
Grupa Literacka Force

Poligon Domowy
Katooola.czyta

Literacka mapa Polski
czytajodlewej.wordpress.com

Nalogowo.pl
Grupa	Literacka	Revival

Rozkrytyk
Książkowe	Wyliczanki

Wszystko,	czym	jestem	zauroczona
RokitaCzyta

Kategoria

Facebook

http://czytajodlewej.wordpress.com
http://Nalogowo.pl


332211

Doceniamy: Profile na TikToku, osoby aktywnie dzielące się swoją pasją 
do książek i literatury. Osoby opiniotwórcze, otwarte na interakcje ze 
swoimi obserwatorami.

@antek_czyta
1082 głosy

@come.book
728 głosów

@catusgeekus
668 głosów

Zgłoszonych profili

102

600 - 650 
głosów

500-600
głosów

@mrukbooki

@slavicbook

@alex.andthebooks

@zlakarma

@culturomaniaczka

@fantastyka.na.luzie

@zuza.reading

@oczytaniec

Kategoria

Booktok

http://fantastyka.na


Kategoria

Booktok

400 - 500 
głosów

300-400
głosów

@zolwieksiazkowe

@_my_world_book_

@kingaxvss

@ladymargotplpl

@__pinklife

@prostymislowami

@bookholiczka_poleca

Analytics 
Consultant 
Many	desktop	pub	
most	of	there	in	
packages	editors

200-300 
głosów

150-200 
głosów

@przez_ksiazki

@blonderka

@moja_chwila_noca

@madieczyta

@books.cat.tea

@literackie_serce

@zakochana_w_powiesciach

@zapisanawksiazkach

@the.bookking.czyta

@bookreviewsbyanita

@akademiaczytajacej_asi

@kasia_keller_autorka

@ksia_zkowe

@a.kameron

@literatura_niepowazna

@rude.kadry

@wspierajkulture



125-150 
głosów

100-125
głosów

@nattrok

@book_alien_

@uwaga.czytam

@nienaczytana_official

@_inlovewithreading_

@baletnica_w_glanach_

@mozaikaliteracka

@book.touch

@czytaj_mysl_

Analytics 
Consultant 
Many	desktop	pub	
most	of	there	in	
packages	editors

75-100 
głosów

50-75
głosów

@bookierka

@sylwiaczyta

@ksiazkowyelf

@awe_some_worl

@book_absorber

@czytelniczapolka

@pokoj_pelen_ksiazek

@zaczytany_feniks

@kobietarenesansu_

@ksiazkowa_marzycielka

@literackie_espresso

@chaos_czytelniczy

@rozczytana_slowami

@w_swiecie_stron

@emilazaczytana

@kartkujac_zycie
@oribunny_
@papierowapanna
@divergent.libraryy
@czujeksiazki
@happysquirrel__
@mag_book_
@julieandthebooks
@wikathoria
@yulllcia_books
@ksiazko.manka
@blodreinaxhedareads
@reinaanutria_books
@edward_books
@gabby_books_
@bazgrolkidropsysmu
@bookmark.to.the.future

http://bookmark.to


25-50
głosów

Do 25
głosów

@gorowiankaas

@oktawia_czyta

@moje.ksiazki

@poligondomowy

@books_are_addicted

@nastepcyksiazek

@fernrealmwriter

@hej_kultura

@helen_book.konto

@pani_literowa

@myrozczytani

@gvbiik

@otoczona.ksiazkami

@ilest_troptard

@sztukazaczytania

@julivante

@sztukaodczytu

@karolinagarbalska

@malvin.e

@victhoriascarlet

@inacla.books

@objawiona

@prozaczytana

@paulinkaa0541

@oliebook

Kategoria

Booktok



698698
783783

Bo
ok

to
ur

y

Doceniamy: Wartościowe inicjatywy, które angażują czytelników 
do podejmowania wyzwań czytelniczych, wymian książkowych, 
organizowania spotkań literackich.

Kategoria

Akcja czytelnicza

M
ar

at
on

y

W
yd

ar
ze

ni
a

Sp
ot

ka
ni

a D
ys

ku
sj

e

11701170#365dnifantastyki
(@fantastyka_na_luzie)

#maratonzliteraturadzieciecą
(@doktor.book @come.book @

ksiazkowyfrik)

Czytaj PL

Zgłoszonych profili

102



Kategoria

Akcja czytelnicza

500-600
głosów

300-400
głosów

250-300
głosów

#CzasNaWyzwanie

(@zaczytana.querida)

#kosmicznylipiec

(@bardziejlubieksiazki)

400-500
głosów

#czytam30minutdziennie
(@czytamyzdysia)

#kryminalnywrzesień
(@ruderecenzuje)

#wiosnatakczytam i 
#latemtakczytam

(@tak_czytam i @zlakarma)

#romantycznymisłowami
(@prostymislowami)

#365dnigrozy (@biblia_horroru)

#wbbingo (@wielkibuk)

#świątecznymisłowami
(@prostymislowami)

#czytajlegalnieipozwóllegalnieczytaćinnym
(@domiczytapl)

52bookchallengepl zorganizowany 
przez fanpage 52 Book Challenge PL

#bookstagraMY
(@ann.recenzuje @bliskiespotkania)

Wielka wymiana książkowa - Przeczytaj
i podaj dalej (@savethemagicmoments)

#booktouruczytamdlaprzyjemnosci
(@czytam_dla_przyjemnosci)

#zksiazkanaspacer

(@alex.and.the.books)

#bookinaświęta

(@ksiazki.po.mojemu

@life_on_shelf)

#czytamuczciwie

(@moja_chwila_noca)

#wietrzymyregały

(@antek_czyta @bookovicz

@not.my.high @lingling.book)

http://ksiazki.po
http://not.my


Kategoria

Akcja czytelnicza

200-250
głosów

150-200
głosów

100-150
głosów

#komikston

(@come.book, @

ksiazkowyfrik)

Tajfunowy Kalendarz 

Adwentowy

#czytambopolskie

(@poligondomowy)

#styczenjestkobieta

(@alex.andthebooks,

@lurebooks,

@maraliteracka)

#buszujemywksiazkach
(@ewamroczkowskabooks @negatyw.nie)

#klasycznymaraton (@lavederews)

Wakacyjne bingo (@corkaksiegarza)

#blizejzautorami
(@sowka.jowitka @_extremely_books_ 

@zaczytany.pingwinek)

#maratonCoHo
(@zaczytana.book 

@opowiem_ci_o_bookach)

#herbatazkrolowawiktoria (@szumiabooki)

#PożyczPrzeczytajPoleć (Aneta Krasińska)

#czytamsuspense (@suspense_books)

#epidemiaczytania (@pasjonistka)

#grozajestkobietą (@grozownia)

Artyści czytają dzieciom (akcja społeczna)

#KlubKsiążkiRoryGilmore
(@elfhamiara)

#literackajesien (@__pinklife)

#czytam_se (@annku_czyta)

#DwunastkazYA
(@ina.bookstagram

@1book_more)

#wakacjewhogwarcie
(@rude.kadry

@czytanki_znad_filizanki)

#faktczytnę
(@windismystylist @katdomgal)

#spacerdobiblioteki
(@library.paradiso)

#thrilleryzapachstron
(@zapach_stron)

Eko wymiana książek
(@books_and_caffe)



Kategoria

Akcja czytelnicza

50-100
głosów

#poznajautora (frelka_recenzuje)

#fantasyforeveryone
(@silenceofbooks)

#polskietakpoprostu
(@zaczytana_tak_po_prostu)

#Japoniada (@tabibito_no_hon)

#czytamMaxaCzornyja
(@szpaczekczyta)

#kartkówkaliteracka
(@literackie_espresso)

#niedzielnyquiz
(@books_and_caffe)

Rok Wyzwań z Papierowymi 
zorganizowane przez Papierowe 

Księżniczki

#grubaseknazimę
(@marta.mrowiec)

#kameralneczytanie
(@hopeforbooks)

#poetyckipazdziernik (Książkowe 
podróże - te małe i te duże!, Pasja 

naszym życiem, Kruki czytają po 
zmroku)

#półrokupopolsku (@gora.ksiazek)

#wakacjezdreszczykiem
(@gabriela_setla_)

#wyzwaniekadryliterackie
(@mozaikaliteracka)

#WięcejNiżKsiążki zorganizwane 
przez wydawnictwo Zielona Sowa

#wiosennieróżnorodnie
(@teach_book)

#zaczytajsięwprzyrodzie
(@literatura_osobliwej)

#lepszawypłata (@marta.mrowiec)

Najgłośniejsza książka roku
(@myslizglowywylatujace)

#w80ksiazekdookolaswiata
(@marta.mrowiec)

#maratonpachnącypiernikiem 
(@ewamroczkowskabooks

@negatyw.nie)

#maratonpelenmilosci
(@pokoj_pelen_ksiazek

@recensionelibretto
@wiecznie_zaczytana_)

#skandynawskirok
(@bookini.w.poscieli @olga_ffo)

#wakacjezmitologią
(@snow_lily_books)

#wyzwaniewypozyczone
(@rudymspojrzeniem)

#zaczytanasobota
(@very.litle.book.nerd)

#muzykaukrytawksiążkach
(@etiudyliterackie)

#wyzwaniezaczytanakawa
(@zaczytana.kawa)

#maratonczytam_se
(@annku_czyta)



Kategoria

Akcja czytelnicza

Popkulturowy kalendarz adwentowy
(@elektryczka)

#zaczytanyadwent
(@_my_world_book_

@bookolandi.a)

#jakwieczórzryminałem
(@jakprzezokno)

#klubnastępców
(@nastepcyksiazek)

#lutyzsiostramigrandier
(@nattrook)

#młodzibookiem
(@ewamroczkowskabooks

@negatyw.nie)

#pięknieczytam (@prozaczytana)

#poetyckisierpień
(@prozaicznapoezja)

#wyczytywaniepółek
(@ksiazka_przyjacielem)

#MiesiącZBlack
(@sophie.passions @mrs.readmore @bookshaped_

heart)

#zklasykąnacodzień
(@literackie_espresso)

Książkowy Maraton Osobowości
(@olomatopejabooks)

#zksiążkąprzezwiwki
(@wogrodzieliter)

#poranaporadnik
(@dagmara_sobczak_ @infinifable)

#wstyczniunadrabiam
(@nowy.swiat)

#półmetekzet (@_creative_et_writesandreads)

25-50
głosów

Do 25 
głosów



Doceniamy: Fotografie, które wyróżniają się 
jakością i pomysłowością.

Kategoria

Kreatywna fotografia

2365	głosów
@alex.andthebooks @ksiazkowezacisze @bookmartha_

1788	głosów 1442	głosów

Zgłoszonych zdjęć
36

1421	głosów
@bardziejlubieksiazki @zaczytana.querida @bookieshoot

1252	głosów 1201	głosów



Kategoria

Kreatywna fotografia

@arbuz.dumbledore @ann.recenzuje

@prostymislowami @cosmo.bookshelf @bookadriela

@uwaga.czytam @rozczytana_slowami @karogodne

1000-1200 głosów

600-700 głosów

500-600 głosów



Kategoria

Kreatywna fotografia

@nattrook @cozytimebooks_

@alicya.pl @blodreinareads

@rozczytani @frelka_recenzuje @library.paradiso

500-600 głosów

400-500 głosów

http://alicya.pl


Kategoria

Kreatywna fotografia
300-400 głosów

200-300 głosów

@charmingbooks_ @dustychapter @booksdeer

@ksiazkowedylematy @teatr_ksiazek @book_alien_

@sophie.passions @olo_czyta @happysquirrel__



Kategoria

Kreatywna fotografia

150-200 głosów

@narysowajka @rozwazna.romantyczna @m_z_ksiazka

@linda.zet @natka_bookish_life @sliwkowy.kompocik



kategoria

Podcast
Doceniamy: Podcasty o charakterze literackim, poruszające aktualne 
tematy, którymi żyją Bookmedia, przedstawiające ciekawe recencje i 
analizy literackie.

CZYTU CZYTU
1422 głosy

Zgłoszonych podcastów

24

O czym szumią booki?
867 głosów

Bookowy Świat
839 głosów



600-700 głosów 500-600 głosów

400-500 głosów

300-400 głosów



kategoria

Podcast

200-300 głosów 100-200 głosów

Do 100 głosów



Doceniamy: Autorki i autorów  
debiutanckich powieści, 

dbających o kontakt 
z czytelnikami.

Kategoria

Debiut literacki

1396	głosów

Marczak Weronika
“Rodzina Monet.Skarb”

Czaban Hania
“Cały ten czas”

Rutka Monika
“Spark”

1389	głosów 1217	głosów

Zgłoszonych autorek 
i autorów

90



1000-1200 głosów

Kategoria

Debiut literacki

500-700 głosów

400-500 głosów 300-400 głosów



200-300 głosów

Kategoria

Debiut literacki



150-200 głosów

Kategoria

Debiut literacki



100-150 głosów

Kategoria

Debiut literacki



100-150 głosów

Kategoria

Debiut literacki

50-100 głosów



Kategoria

Debiut literacki

50-100 głosów 25-50 głosów



Kategoria

Debiut literacki

25-50 głosów



Kategoria

Debiut literacki

Do 25 głosów



Doceniamy: Grafików i ilustratorów. Zwracamy uwagę na pomysł, 
oryginalność i wykonanie.

Kategoria

Oryginalna okładka

25092509
głosówgłosów

Wroński Krzysztof

Zgłoszonych osób

17

22512251
głosówgłosów

11741174
głosówgłosów

Majewski Tomasz Borkowska Katarzyna

12741274
głosówgłosów

Kamuda Maciej

12601260
głosówgłosów

12391239
głosówgłosów

Luty ElizaWójcik Magdalena



1000-1200 głosów1000-1200 głosów
Florczak Joanna Panczakiewicz 

Paweł
Ciosek Edyta

Kucharczuk Rafał Podkościelny Patrycja
800-1000 głosów800-1000 głosów

600-800 głosów600-800 głosów
Boldys Dawid Kuc Magda

Kategoria

Oryginalna okładka



500-600 głosów500-600 głosów

Dębowski Przemek Janikowski Wojtek Flores Basia

Kategoria

Oryginalna okładka



Doceniamy: Osoby zaangażowane w tworzenie treści dedykowanych 
najmłodszym. Wydawnictwa, autorki i autorów, osoby działające w 
Bookmediach, które inspirują i wybierają najbardziej wartościowe książki 
dla dzieci.

 987 głosów 987 głosówAutorka: Katarzyna Berenika 
Miszczuk

 883 głosów 883 głosów

 850 głosów 850 głosów

Kategoria

Literatura dziecięca

 757 głosy 757 głosy

 705 głosów 705 głosów

 594 głosów 594 głosów

 563 głosów 563 głosów

 521 głosów 521 głosów

 428 głosów 428 głosów

 364 głosy 364 głosy

Zgłoszonych profili
102

 360 głosy 360 głosy

Autor/ka: Marta Kisiel

IG:@doktor.book

Wydawnictwo Zygzaki

Wydawnictwo Zielona Sowa

Wydawnictwo Dwie Siostry

Autor: Adam Faber

Wydawnictwo Jaguar

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Autorka: Magdalena Witkiewicz

Wydawnictwo Dwukropek



100 -200 
głosów

300 -350 
głosów

50 -100 
głosów

Autor/ka:	Sylwia	Winnik

Autor/ka:	Kasia	Keller

Wydawnictwo	Wilga

Autor/ka:	Katarzyna	

Wierzbicka

Autor/ka:	Agata	Romaniuk

IG:@biblioteka_mlodego_czlowieka

Wydawnictwo	Frajda

Wydawnictwo	Tekturka

Autor/ka:	Karolina	Kwas´nik

Autor/ka:	Tina	Oziewicz

Wydawnictwo	Skarpa	Warszawska

IG:@bajkochlonka

IG:@biblioteka.malych.czytaczy

FB:	Grozolubne	zaczytajki

IG:@mama_joasia_czyta

Wydawnictwo	Hokus-Pokus

Autor/ka:	Renata	Pażusinska

IG:@mojeczytadlo

Wydawnictwo	Muchomor

Autor/ka:	Robert	M.	Rynkowski

IG:@mali_czytelnicy

IG:@czytamole

IG:@poczytajmy_razem

IG:@literackakavka

IG:@calapolskaczytadzieciom

IG:@pucio_official

FB:	Książki	Dla	Dzieci

Autor/ka:	Anita	Głowińska

Autor/ka:	Zofia	Stanecka

Autor/ka:	Mateusz	Kasprzyk

Blog:	bajkochlonka.pl

Autor/ka:	Alina	Przydatek

Autor/ka:	Alicja	Podgrodzka

IG:@trzykropki_ksiegarnia

Wydawnictwo	Mamania

Autor/ka:	Barbara	Stenka

Blog:	wnaszejbajce.pl

Autor/ka:	Aneta	Chmielińska

Blog:	literackakavka.pl

IG:@czytamy_dzieciom

IG:@mara.literacka

Wydawnictwo	Znak	Emotikon

Autor/ka:	Beata	Sarnowska

IG:@mojedzieckosienudzi

Autor/ka:	Barbara	Wicher

IG:@bliskieczytanie

IG:@alice.in.booklands

Kategoria

Literatura dziecięca

200 -300 
głosów

Autor/ka:	Barbara	Supeł

Wydawnictwo	Literackie

Wydawnictwo	Olesiejuk

FB:	Aktywne	czytanie	(Anny	

Jankowskiej)

http://bajkochlonka.pl
http://wnaszejbajce.pl
http://literackakavka.pl
http://alice.in


Do 25
głosów

25 -50 
głosów

IG:@zaczytana_logopedka

Wydawnictwo	Agora	dla	dzieci

IG:@mamo_czytamy

Autor/ka:	Marta	Magdańska

Wydawnictwo	Dziwimisie

IG:@mama_czyta_tuwima

IG:@zaczytany_franek

IG:@mamaizabawa

IG:@wieczorneczytanie

IG:@zaczytane_skrzaty

IG:@zaczytasy

IG:@dwujezyczny_maluch

IG:@nolijka

IG:@czytelniczki_dwie

IG:@tumilu

Wydawnictwo	Tadam

IG:@dziecioczytanie

IG:@mili_mali_blog

IG:@recenzjebook

IG:@ksiazeczki_z_biblioteczki

IG:@mali_ksiazkomani

IG:@stacja_czytankowo

IG:@zaczytanapsychomama

IG:@ksiazeczki_adasia

Wydawnictwo	Kocur	Bury

IG:@kiciajka

IG:@mali_pasjonaci

IG:@skrzacia_mama

IG:@przybylska_tworzy

IG:@martamagdanska

IG:@ach_czytamy

IG:@czarymamyizy

Wydawnictwo	Format

IG:@2_be_mom

IG:@zyjbardziej.pl

IG:czytunia

IG:@zabciaczyta

Wydawnictwo	Kinderkulka

Wydawnictwo	Podskoki

Wydawnictwo	Api	Papi

http://zyjbardziej.pl


Doceniamy: Dziennikarki i dziennikarzy rzetelnych i inspirujących 
publikacji literackich.

Kategoria

Dziennikarz 
literacki

Zgłoszonych osób
37

Winnik Sylwia
489	głosów

Hetman	Rafał
488	głosów

Hołub	Jacek
463	głosy

	 Czajka-Kominiarczuk	
Katarzyna

						837	głosów

Nogaś	Michał
485	głosów

1 2 3 4 5 6 7

Szczygieł	Mariusz
998	głosów

Rusinek	Michał
510	głosów



Wojtusik	Łukasz
Szot Wojciech

Gawliczek	Jagoda
Goc	Anna

Paluch	Magdalena
Glosowitz Monika
Bollin	Przemysław
Małochleb	Paulina
Wróbel	J.	Szymon

Wróbel	Olga

Zielińska	Alina

Szostak Natalia

Gawryluk	Barbara

Grzebałkowska	Magdalena

350-450 
głosów

300-350 
głosów

Suchecka Justyna

Sobolewska	Justyna

Zwierzchowski Marcin

200-300 
głosów

100-200 
głosów

Grabarczyk	Piotr
Mus Malwina

Sadowska	Wioleta
Koronkiewicz Marta

Koziołek	Ryszard
Orliński	Marcin

Kobierska	Kalina
Kaczmarski	Paweł

Kujawa	Dawid
Sosnowski Jerzy

Grzymisławski	Łukasz
Mancewicz	Stanisław

Markowski	Michał	Paweł

Kategoria

Dziennikarz 
literacki



Doceniamy: Profile na Twitrze generujące ciekawe dyskusje literackie, 
twittujące o nowościach i ciekawostkach książkowych. Prowadzące 
interakcję z obserwującymi.

 581 głosów 581 głosówFortunateEm

 468 głosów 468 głosównahbabe Rain era

 367 głosów 367 głosówVINCENT MONET ERA

Kategoria

Twitter

 322 głosy 322 głosyculturomaniaczka | NELA

 319 głosów 319 głosówreadlist.pl

 313 głosów 313 głosówFantastyka Na Luzie

 265 głosów 265 głosówLena M. Bielska | Miles Roth era 

 248 głosów 248 głosówW sercu książki

 226 głosów 226 głosówwiksa | ashes era| WILL SEE HARRY

 203 głosy 203 głosyzakochana_w_powiesciach // 
klaudia

Zgłoszonych profili
86

http://readlist.pl


100 -150 
głosów

150 -200 
głosów

50 -100 
głosów

Lady	Margot

Krzysztof	Jarząb

Jud_czyta

unseriouspl

Justyna Grochala

Kot Trumana

Lost.In.My.Books

Booklips.pl

Karola|	Wiedźmin	moim	życiem

Ania	||rodzina	monet||	TWD

Domi Czyta

Czytomania

Joanna	@nienaczytana

mane	@_bossanova_

Następcy	Książek

Klaudyna	Maciąg

Agatokles

Wojtek Czerny

Popbookownik

book.worm.151

Iga	|Ashes	|

Justyna Suchecka

Lost.In.My.Books

Asia	@_cozynight_

Wiktoria ?

blackdaisy97

eM poleca

ilv	||

fibula

Pokątnik	Złowieszczek

Z	Rudym	spojrzeniem

Mozaika Literacka

Czytoholik.pl

AsiaCzytasia

alex

Czyta,	bo	lubi

Książki	Moim	Życiem

Dagmara|BooksCatTea

why not

grozownia

Poczytanki

ADAM	@adam_abramczyk

Aleksandra	Wójcik

Adaś	Mniejszy

zuzka | LODER era

@MsBarnes3000

Adam	@jablkoadama

oczytaniec

Kategoria

Twitter

http://Lost.In.My
http://Booklips.pl
http://Lost.In.My
http://Czytoholik.pl


25 -50 
głosów

Jan	K.	@yyaann17

N0tm33| ksiazkara sjm era

Karolina_Kar

Mateusz	@MatiKubik

Mirosław	Łukaszuk

KrzyLas

Dominika Orluk

natan	@kroljulian0

nikola’boruwa	|	the	project	era

Karolina	@otoczonaksiazka

Vincere |Noemi Era|

natka

cHerUbiNeK

Iza	@czytelnicza

oliwia | royal era

Karo

Karolina Dylan Monet era

Do 25 
głosów

Mirek Jasinski

Marta	@JingaTheFirst

Kasia Kunowska

Mateusz	@matee0_0

unnun

Pioter

Justyna JM

BP	Tarnobrzeg

objawiona	|	Christian	Emerson	era

Fortunitels	//	Ash	era

vivi	vivisektor	®

kaja

Kategoria

Twitter



kategoria

Wydawnictwo

Doceniamy: Wydawnictwa, które w szczególny sposób odznaczają się 
kontaktem z recenzentami, otwarte na potrzeby czytelników.

1237	głosów

CZWARTA 
STRONA

NIEZWYKŁE ALBATROS

1216	głosów 865	głosów

Zgłoszonych wydawnictw

102

Czarne

Fabryka	słów

BeYA

Jaguar

Young

SQN

Moondrive

Vesper

You&YA

Poznańskie

EditoRed

Filia

700-800 głosów 600-700 głosów 500-600 głosów



kategoria

Wydawnictwo

Kobiece
Dwie Siostry

Tajfuny
Czwarta	Strona	Kryminału

Mięta

Czarna Owca
Świat	Książki

W.A.B.
Niegrzeczne	Książki

Must	Read
Lira

Muza

Otwarte

Znak
Nasza	Księgarnia

Marginesy
Filia Mroczna Strona

Prószyński	i	S-ka
Media	Rodzina
Zielona Sowa

Literackie
Agora

Dwukropek
Karakter

400-500 głosów 300-400 głosów 200-300 głosów

100-200 głosów 50-100 głosów
Dlaczemu

Zysk
Novae	Res

Skarpa Warszawska
IX

Amare
Dom	Wydawniczy	Rebis

Akapit	Press
Books4YA

Insignis
Dowody	na	Istnienie

Dragon
Vectra

Nowa	Baśń
Powergraph

Copernicus center

Papierowy	Księżyc
Krytyka Polityczna

Magia	Słów
Wilga

Poradnia	K
Papierówka

Uroboros
WasPos

Zakamarki
Literatka
BookEdit

Dom	Horroru
Dreams

Wielka Litera
Sonia Draga

Videograf
Claroscuro
Publicat	S.A.
Książnica

Znak	Horyzont

Mando

Do 50 głosów
Kreatywne

Słowne
Znak	Literanova

Dziwimisie
Arcadia	Mystica

Relacja
Harper	Kids

Znak Emotikon
Bez	Fikcji
Oficynka
Plectrum
Magnolia

Szelest
Feeria

Roger	Publishing	Wójciccy	sp.j.
Pascal

Słowne	młode
Format

Domirea
Wonder

Timof	i	cisi	wspólnicy
Forma



Doceniamy: Osoby prowadzące szerokie działania na rzecz 
upowszechniania literatury, których chcemy uhonorować za całokształ 
ich pracy.

@bardziejlubieksiazki - Diana jest osobą z niesamowitą pozytywną energią 
która zaraża do czytania. Kosmicznym Lipcem oswaja literaturę popularnonaukową 
na YT opowiada o książkach i nie tylko na Instagramie dzieli się recenzjami i 
przepięknymi zdjęciami. Do tego jest bibliotekarką! / Diana Chmiel z kanału Bardziej 
lubię książki. Jest wyjątkowa promotorka literatury ponieważ nie kieruje się wyłącznie 
swoim gustem nie promuje książek, żeby je sprzedać ponieważ ma z tego korzyści 
materialne tylko po prostu promuje czytelnictwo i książki i biblioteki ponieważ są 
wspaniałą częścią życia i sztuki.

1294
głosy

Kategoria

Promotor 
czytelniczy

Zgłoszonych osób
65

1231
głosów

@alex.and.thebooks – za zaangażowanie, kreatywność, akcję łączące 
społeczność w jedno.

945 
głosów

Przemek Staroń - Nauczyciel i wykładowca z wykształcenia psycholog i 
kulturoznawca. W 2018 uhonorowany tytułem Nauczyciel Roku. Jeden z prekursorów 
wykorzystywania mediów społecznościowych w polskiej edukacji. Autor „Szkoły 
bohaterek i bohaterów”, A przede wszystkim gorący zwolennik czerpania inspiracji z 
książek wszelakich. I propagator wartościowej literatury - dla małych i dużych.



Okoń w sieci - prowadzi świetnie dopracowany kanał na yt. Piękne kadry dopasowane do tematyki 
książki. Wrażenie estetyczne na pewno jest wynikiem długich godzin pracy przy nagrywaniu i montażu. 
Wiele zestawień książkowych (w szczególności seria o klasykach). Ponadto fajny podcast obracający 
się w tematach około książkowych. Najważniejsze jest to że zwraca swoją uwagę na ludzi uwiecznia ich 
historie. Uważam że jego działalność wyróżnia się jest niezwykle profesjonalny ale przy tym zabawny. W 
wywiadach mówi o celach lekko idealistycznych ale to pokazuje jakim jest człowiekiem który idzie po 
lepszą przyszłość. / Okoń w sieci (Marcin Okoński) - Świetnie przygotowane merytorycznie wizualnie i w 
każdym szczególe dopieszczone filmiki o książkach. Widać że to pasja twórcy. Ogląda się z przyjemnością 
i z uśmiechem. / Okoń w sieci który od zawsze wkłada serce w swoją pracę. Bardzo dobrze zrobione 
filmy i rzetelne recenzje to u niego podstawa. / Okoń w sieci- Marcin jest osobą która jak nikt przykłada 
się do tworzenia swoich filmów na YouTube. Jego recenzję są treściwe i szczere ma świetny kontakt z 
odbiorcami.

@slavicbook – Wiktoria Korzeniewska prowadząca bloga slavicbook.pl oraz konto na Instagramie 
i Facebooku @slavicbook. Na blogu i swoich kontach promuje książki o tematyce słowiańskiej w 
profesjonalny sposób zachęcając do czytania / Slavicbook! Za zaangażowanie w społeczność kontakt 
z obserwującymi zawsze odpisuje na komentarze i wiadomości chyba tak jak nikt rozpromowała 
słowiańskość i modę na słowiańskie książki na swoim uroczym profilu. W dodatku to bardzo estetyczne 
i profesjonalnie prowadzone konto! Wiktorię znam osobiście i odkąd pamiętam siedzi w literaturze, 
studiowałyśmy razem na specjalizacji literaturoznawczej. Odwiedzałam ją w pracy w księgarni, 
pamiętam jej pierwszego bloga, a potem Instagram „Przeczytaj mnie”, który niesamowicie się rozrósł 
a teraz oczywiście Slavicbook. Ogromna społeczność, promowanie czytelnictwa na słowiańskich 
festiwalach, eventach, dniach książki, gdzie tylko się pojawi. Niesamowita osoba i zdecydowanie 
zasługuje na wyróżnienie. / Slavicbook.pl @slavicbook Wiktoria Korzeniewska tworząca bloga i 
insta Slavic Book stworzyła niezwykłe miejsce zrzeszające miłośników literatury opartej na mitologii 
słowiańskiej czy z motywami słowiańskimi. Dzięki jej ciężkiej pracy ożywają zapomniane opowieści dawni 
bogowie i słowiańskie stwory i demony. Dzięki jej ciężkiej pracy można poznać kolejne warte uwagi książki 
dzięki którym można poszerzać wiedzę o kulturze i wierzeniach Słowian. I wreszcie dzięki ciężkiej pracy 
Wiktorii można poznać ludzi dla których dawna kultura Słowian jest równie ważna można poczuć tego 
ducha historii dawnych wieków a jednocześnie ducha przodków. Zwłaszcza jej profil na Instagramie 
zmienił moje postrzeganie historii i słowiańskości oraz sprawił że w każdym dniu i w każdej chwili potrafię 
dostrzegać magię otaczającego mnie świata.

@doktor.book - Zaraża pozytywna energia i sprawia że od razu więcej chce się zrobić więcej 
przeczytać. Z uczuciem mówi o książkach.

800-900
głosów

600-800
głosów

http://slavicbook.pl
http://Slavicbook.pl


@fantastyka.na.luzie - Chciałabym zgłosić cudowny team dziewczyn z @Fantastyka.na.luzie dzięki 
którym zakochałam się w fantastyce chociaż myślałam ze to nie moja bajka. Jako osoba totalnie zielona 
i nie znająca tematu spotkałam się z niesamowicie ciepłym przyjęciem i poczułam się miłe widziana w 
książkowej strefie.

@BookRewievsByAnita - Mega kontakt z widzami i obserwatorami szczerość gotowość do 
polecania czegoś nie ze współpracy i starannie posegregowane patronaty. / @bookreviewsbyanita - 
Zdecydowanie Anita! Poza tym że kocha czytać to uwielbia też wrotki! To tak jak ja! Ma słodkie kotki a co 
najważniejsze ma niesamowity kontakt z widzami! Mimo że ma na pewno dużo wiadomości na dzień to 
stara się każdemu odpowiedzieć! ?? To przekochana osoba!

@wielkibuk (Olga Kowalska) - nie ocenia tego co czytają inni w każdej książce i w każdym gatunku 
znajdzie coś pozytywnego. Mówi o książkach merytorycznie bez spojlerów i bardzo ciekawie. Oczywiście 
też mądrze ale to oczywiste. Swoją pasją i miłością do książek oraz ludzi zaraża innych. Jest bardzo 
zaangażowana w to co robi i działa na wielu frontach np. Twitter Instagram. Pisze artykuły o książkach 
i prowadzi pięknego bloga. / @wielkibuk Dzięki Oldze chce mi się czytać! To jak pięknie opowiada o 
literaturze sprawia że od razu biegnę do biblioteczki i wyciągam kolejną pozycję do czytania!

500-600
głosów

400-500
głosów

@adriantomczyk_ - Doskonale opisuje procesy wydawnicze sprawiając, że coraz wiecej osób 
marzy o pisaniu książek. Jego felietony w mediach społecznościowych są szczere, analityczne, możemy 
dowiedzieć się o mechanizmach wydawniczych, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Szczególnie 
polecam jego profil na Instagramie!

@zaczytana.querida - Maja to najwspanialsza osoba na bookstagramie przysięgam! Wkłada w 
swój profil całe serce stamtąd nie chce się wychodzić. A jej recenzje są najpiękniejsze. / To jak dzieli się 
miłością do książek jest niesamowite. Jej recenzje zawsze chwytają za serce a zdjęcia zachwycają.

@prostymislowami - Ogromna miłość do literatury którą widać w każdym geście i w każdym 
wypowiedzianym słowie. Natalia nie tyle promuje czytelnictwo co raczej efektywnie zaraża pasją 
czytania. Ma realny wpływ na wybory czytelnicze swoich obserwatorów. Coś pięknego!

@books.cat.tea - Dagmara robi niesamowitą robotę na bookstagramie! Czaruje wysublimowanym 
słownictwem w recenzjach tworzy bogate w najdrobniejsze szczegóły zdjęcia zaskakuje 
systematycznością i perfekcją. Piękna zdolna i niesamowicie inspirująca! Jedno z moich ulubionych kont 
o książkach.

http://fantastyka.na
http://Fantastyka.na


@annku_czyta (Anna Fuhrmann), która kilka razy straciła bezpowrotnie swoje konto na Instagramie, 
a mimo to wróciła i aktywnie uczestniczy w rozszerzaniu czytelnictwa. Szczególne znaczenie mają dla niej 
książki w których występują wątki związane ze Szwecją, bowiem jest to jej miejsce zamieszkania. Co roku 
jest wolontariuszką WOŚP w trakcie tego wydarzenia wystawia na licytacje książki po to, by promować 
czytelnictwo.

@baba_jaga_czyta - Promuje polską fantastykę. Na świetny kontakt z odbiorcami i tworzy magiczną 
aurę wokół książek. Widać że kocha książki i wkłada ogrom pracy w tworzenie swojego Bookstagrama.

@not.my.high - cudowna osóbka która prowadząc swojego bookstagrama edukuje nas w kwestiach 
życiowych czy kwestiach związanych z reprezentacją osób LGBT+. Jej posty to arcydzieło a wkład i 
zaangażowanie w swoją pracę pokazuje wspaniałe rezultaty. not.my.high to nasza mentalna babcia i nie 
wyobrażam sobie życia na bookstagramie bez niej.

300-400
głosów

200-300
głosów

@nienaczytana - Najlepszą promotorką literatury jest NIEnaczytana. Wyróżnia ją profesjonalizm 
estetyka i rzetelność. Robi najpiękniejsze zdjęcia w blogosferze i pisze cudowne recenzje.,

@domiczytapl - Za nieustanne przypominanie o tym jak ważne jest legalne czytanie. Dzięki niej ta 
żmudna walka nie tkwi w martwym punkcie i coraz to nowe osoby stają się świadome że liczy się legalna 
lektura (i kultura!).

@moja_chwila_noca to dziewczyna która nie tylko promuje czytelnictwo ona jest wsparciem dla 
każdego blogera - czytelnika! Chętnie dzieli się swoją wiedzą i kibicuje każdemu wielokrotnie zwracałam 
się do niej po radę i zawsze otrzymywałam pomoc a słowa „pisz do Marty z @moja_chwila_noca ona 
będzie wiedziała” na stałe zagościły na bookstagramie! Akcja #czytajuczciwie dotarła do mnóstwa 
osób nie tylko na Tiktoku ale i na Instagramie i Facebooku! Stworzyła grupę dla innych czytelników Nasza 
Chwila Nocą gdzie często dzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat przeczytanych książek! Kobieta o 
wielkim sercu! Trzymam za nią kciuki!

@natrook - niezwykle kreatywna zaangażowana dziewczyna z pasją. Widać ogrom pracy i czasu 
który poświęca zdjęciom i wpisom książkowym. Uwielbiam jej cosplaye książkowe! Wspaniale zachęca 
do sięgnięcia po książki które obejmuje patronatem. Prowadzi angażujące stories, które zapada w 

http://not.my
http://not.my


__pinklife - Za serce i ogrom pracy, które wkłada w prowadzenie swoich kont na social mediach. 
Rolki i tiktoki poprawiają często humor, a polecajki książkowe sprawiają, że człowiek czyta więcej!

@madieczyta - to dziewczyna, do której warto wpaść i zostać na dłużej. Jest bardzo sympatyczna 
i taka przyjacielska. Wszędzie jej pełno. Po prostu jest osobą pozytywną. / @madieczyta Jest to 
dziewczyna która widać że z miłością mówi o książkach i zawsze daje jedne z lepszych polecajek. Bardzo 
sympatyczna i ciepła osoba czy to w internecie czy na żywo. Wszędzie jej pełno z pozytywną energią i 
widać, że to co robi robi z miłości oraz pasji.

@zapach_stron - Jest pełną energii i pasji osobą. Szczerze i bez wciskania kitu poleca świetne 
książki tylko te, które sama uprzednio przeczytała. Ma doskonały gust a na jej profilu każdy znajdzie coś 
dla siebie ponieważ nie ogranicza się do jednego gatunku. Różnorodność i prawdziwość to to za co 
podziwiam Justynę i za co kocham jej profil.

150-200
głosów

Angela Santini bo w każde słowo swoich książek wkłada serce i mnóstwo czasu. Chciałabym żeby 
wygrała bo często powtarza że tylko czytanie pozwala dobrze pisać. I to widać w jej książkach. Trzymam 

za nią kciuki!

Kamila Wilk i Kamila Życzkowska za założenie najlepszej grupy dotyczącej literatury kobiecej 
Fanpage oraz Instagrama. Dzielnie promują polskie autorki oraz autorów i wkładają do tego dużo serca. 
Czytelnicy nie bez powodu nazywają grupę najlepszą na Facebooku. / Polska literatura kobieca erotyki i 
nie tylko i jej dwie administratorki Kamilę Wilk i Kamilę Życzkowską za zaangażowanie w promocji polskich 
autorek i autorów. Za to że w swoją pracę wkładają całe serce organizują świetne zabawy i konkursy. Nie 
bez powodu grupa została okrzyknięta za najlepszą grupę o tematyce literackiej.

Czytam dla przyjemności organizuje book toury we współpracy z autorami które cieszą się 
popularnością wśród czytelników. Każdy book tour kończy się podsumowaniem zawierającym linki do 
opinii uczestników. Prowadzi na fanpageu Rozmowy przy kawie - spotkania z autorami oraz organizuje 
wieloetapową zabawę #znajdźksiążkęktóra w której czytelnicy wykazują się znajomością literatury.

@books.of.youth (Patrycja ) - Konto Pati śledzę już od ponad 2 lat i jest dla mnie niesamowicie 
komfortowym miejscem takim safe space. Każdego dnia możemy śledzić jej życie dzięki estetycznym 
Instastories. Współtworzy również kanał Bookery. Jej konto doceniam także za bardzo dobry kontakt z 
obserwującymi uwielbiam z nią pisać na różne tematy jest po prostu przemiła i zdecydowanie zasługuje 
na ten tytuł. Ma ogromne serce i z pasją opowiada o książkach.

@haniaczaban - Za wkładanie serca w prowadzenie konta. Za cenne wskazówki dla początkujących 
pisarzy. Za piękne vintage kadry i za ten promienny uśmiech.

http://books.of


@_my_world_book_ - Basia jest wyjątkowo sympatyczną i pomocną osobą na Bookstagramie, 
która pomoże każdemu, kto tej pomocy szuka. Jej zdjęcia się niezwykle kreatywne, a książkowe polecajki 
zazwyczaj zawsze się sprawdzają. Lubię jej urocze poczucie humoru i to że z każdym rokiem rozwija się 
coraz bardziej. Takie osoby są bardzo inspirujące.

@pasjonistka jest to osoba, która wkłada mnóstwo serca w to co robi. Codziennie stara się 
dostarczać nam nie tylko zabawy ale również ciekawych recenzji. Myślę że zasługuje na wyróżnienie że 
względu na to że od kilku miesięcy prowadzi co tydzień live czwartkowe wywiady z Autorami i zamierza 
robić to jeszcze bardzo długo. Jest uśmiechnięta i sympatyczna. Zaraza dobrym humorem i ciekawymi 
książkami. / @pasjonistka - za świetne wywiady z autorami co czwartek. / Pasjonistka za swoje wywiady z 
autorami. Pozwala lepiej poznać polskich twórców a jednocześnie daje autorom możliwość promocji.

150-200
głosów

@grozownia Magdalena Paluch - Wkłada całe serducho w promowanie literatury głównie grozy 
ale nie tylko. Jest organizatorką akcji #grozajestkobietą Grozownia Festiwal - który odbędzie się w 
październiku w Krakowie oraz autorką programu “GROZOWNIA LOKALNIE”. Bezapelacyjnie najbardziej 
kreatywna osoba jaką znam. / Magdalena Paluch - za jej pasję do literatury grozy i chęć jak najlepszego 
wypromowania gatunku. Odpowiedzialna m.in. za inicjatywę #grozajestkobietą w efekcie której powstała 
antologia „Zabawki”; Grozownia Lokalnie – seria wywiadów z rodzimymi pisarzami w ich naturalnym 
środowisku; czy w końcu Grozownia Festival impreza stanowiąca pokłosie Kfasonu zrzeszająca pisarzy i 
czytelników literatury niesamowitej.

Lubię i polecam polskich autorów - Twórczyni fanpagea i grupy pokazuje, że nasza polska literatura 
jest warta zauważenia i czytania. Przybliża prawie codziennie nowości wydawnicze. Co jest dużym 
ułatwieniem dla czytelnika i bibliotekarza.

Krytycznym Okiem – Jaroslaw Czechowicz bardzo ciekawe recenzje książek.

@ruderecenzuje za #KryminalnyWrzesień

Gypsy_Girl_Recenzuje - Dlaczego ona. A to dlatego że jej #nieokradamautorów i promocja Legimi 
wyjątkowo mi się podoba. Stara się pokazywać że Legimi to bardzo dobra rzecz.

http://m.in


@bookswolfs jest kochaną osobą. Poleca bardzo dobre książki! Jej profil jest przepiękny. Widać że 
wkłada w to serce i mocno się angażuje!!!

Magda Zimna z fanpagea Czytamy, bo kochamy - Dzięki niej odkryłam że nasza rodzima literatura 
jest piękna! Prowadzi niesamowite spotkania z autorami. Są ciepłe zawsze z szacunkiem prowadzone. 
Nie są sztampowe. Z przyjemnością się słucha rozmów. Promuje nie tylko tych znanych i cenionych 
twórców ale również nowych debiutantów. Skromna wrażliwa kobieta z ogromną pasją i miłością do 
polskiej literatury. Miło widzieć jak się rozwija jak spełnia kolejne marzenia. Nie tylko prowadzi spotkania 
online z autorami ale również na żywo! Chciałabym żeby została doceniona przez innych bo to 
wartościowa osoba i zasługuje na to, by ją nagrodzić. / Magda Zimna z bloga Czytamy bo kochamy. 
Z ogromnym sercem i zaangażowaniem promuje polskich twórców. Prowadzi rozmaite spotkania z 
autorami na fanpage na Facebooku. Nie tylko tych znanych i lubianych autorów. Pozwala dojść do głosu 
debiutantom mało znanym autorom. Dzięki temu autor ma szansę dojść w zasięgach do jak największej 
liczby odbiorców. Do tego skromna zawsze pogodna bibliotekarka. Powinna mieć możliwość zaistnieć. 
Doceniam ją za wkład w polską literaturę.

100-150
głosów

@czytelnicza_polka (Marta Wieczorek) – swoją miłość do książek pokazuje zarówno na filmach na 
kanale jak i stara się oddać charakter każdej książki na zdjęciach które tworzy. Mimo że nie współpracuje 
z wydawcami to ze wszystkich sił stara się pokazać jak wspaniałe jest czytanie książek. Przybliża również 
swoim widzom i obserwatorom japońską kulturę za sprawą mang. Zawsze szczera w swoich opiniach i z 
niecierpliwością wyczekująca nowych ciekawych pozycji którymi mogłaby się podzielić.

@literackie_espresso (Monia) Najcieplejszy głos na Bookstagramie. Czyta i promuje dobrą 
literaturę #zklasykąnacodzień #zksiążkąbiograficznąprzykawie. Robi świetne kartkówki literackie 
#kartkówkaliteracka i codziennie wita się z nami kawą #kawowedzieńdobry

@rozczytani – Profil tworzony przez Sandrę Sprysz i Pawła Caniboł. Ich twórczość jest szczególnie 
dostrzegana na TikTokowym koncie @myrozczytani gdzie Sandra opowiada o wielu ciekawych i 
nieznanych wątkach dot. nazistowskich obozów. Promuje także czytelnictwo przedstawiając szereg 
ciekawych książek. Interesujący jest również ich bookstagram @rozczytani - mnóstwo ciekawych książek 
i trafne opinie o nich.

@literatura_osobliwej (Kasia) - za promowanie literatury przyrodniczej i pokazywanie jaki świat jest 
niezwykły. Dzięki niej czytam więcej książek popularnonaukowych o zwierzętach i przyrodniczej literatury 
faktu, które otwierają oczy na na naturę wokół nas. Dużo się nauczyłam dzięki quizom, które Kasia wrzuca 
na story.



@zapisana.strona - Robi magiczne zdjęcia przy okazji roztaczając w okół siebie magiczną aurę. 
Dzięki niej wiele osób sięga częściej po książki.

@rude.kadry Dominika Orluk - Pasjonatka literatury, promuje książki przeróżnych gatunków. 
Widać, że oddaje literaturze całe serce. Przepięknie pisze o emocjach podczas lektury, nie boi się 
wyrażać swojego zdania. Jeśli Dominika poleca książkę, to można czytać w ciemno. Zachęca ludzi do 
wychodzenia z czytelniczego komfortu oczarowuje kadrami i słowem!

100-150
głosów

@library.paradiso - Za akcję Spacer do Biblioteki. Bo przekonuje ludzi do chodzenia do biblioteki (i do 
samego chodzenia też) i pokazuje co w nich można znaleźć i że warto z nich korzystać bo są teraz bardzo 
fajne. Naprawdę dobra robota!

@zaczytana.kawa - za promowanie literatury w sposób nietuzinkowy. Tworzenie tekstów o książce 
w taki sposób że chce się ją przeczytać choć ma się zupełnie inne upodobania czytelnicze. Ufam jej 
poleceniom w ciemno. I to właśnie dzięki niej pokochałam czytanie!!! Do tego świetna akcja z kolorowymi 
grzbietami książek w której docenia każdego uczestnika a nie tylko duże konta. A na dodatek poza 
promowaniem literatury wspiera inne konta doceniając ich pracę.

@ina.bookstagram – Za czas włożony w piękne i oryginalne grafiki roczną akcję #DwunastkazYA 
promowanie książek w wyjątkowy sposób – czasem wystarczy kilka zdań o świetnej książce na profilu u 
Iny i już mam ochotę ją zamówić i jak najszybciej przeczytać za wykazywanie się ogromną kreatywnością 
przy tworzeniu recenzji i fotografii.

@rudymspojrzeniem (Marta Kraszewska) - za bycie autentyczną i szczerą w swoich opiniach i byciu 
w social mediach oraz promowanie czytelnictwa także poza wirtualną rzeczywistością,

Wioleta Sadowska - Moderatorka spotkań autorskich. Prowadzi najciekawsze spotkania stacjonarne 
i onlline. Spotkania które zawsze obfitują w niebanalne pytania i nietuzinkowy klimat. Poza tym od 2011 r. 
czynnie promuje polską literaturę odkrywając nowe nazwiska na naszej scenie literackiej jak chociażby 
Remigiusz Mróz Alek Rogoziński czy Małgorzata Starosta.

@zapisanawksiazkach - jest to mały profil ale odkąd zaczęła publikować publikuje regularnie. 
Widać że stara się także utrzymać kontakt z tymi którzy ją obserwują a także komentują posty. W swoich 
recenzjach nie sięga tylko po najnowsze pozycje ale także po książki które pojawiły się na rynku lata 
temu. Również nie ogranicza się do ochów i achów nad książką dokładnie pisze co myśli o danej pozycji.



@nastepcyksiazek – Od 2016 roku prowadzi swojego Instagrama na którym tworzy wiele 
różnorodnych i kreatywnych projektów jak np. live z twórcą Książka Znikąd Klub Następców 20 stron 
codziennie co miesięczne kalendarze na przeczytane strony. Współtworzy kanał na BookTubie oraz 
Instgarma pod nazwą Cztery Bookery na którym dzieli się swoją miłością do literatury oraz wiedzą (seria 
Niezbędnik Twórcy). Współprowadzi TikToka wydawnictwa Media Rodzina, na którym promuje m.in. 
literaturę młodzieżową. Również prowadzi swojego TikToka na którym szerzy radość i pozytywną energię.

50-100
głosów

@pokoj_pelen_ksiazek - Paulina Ampulska z bookstagrama @pokoj_pelen_ksiazek. To bardzo 
kreatywna blogerka która z pasją tworzy swój profil. Jestem z nią od lat widać jej rozwój i to że uwielbia 
to co robi. Paulina wznosi się na wyżyny prowadziła profil nawet podczas wyjazdu za granicę podczas 
przeprowadzki i ciężkich chwil. To ciepła osoba która na swoich stories promienieje! Polecam jej profil i 
trzymam kciuki za dalszy rozwój!

Żyj bardziej Monika Parda – Osoba aktywnie promuje czytelnictwo w bardzo kreatywny sposób 
Wynajduje wyjątkowe pozycje czytelnicze i obrazuje je w bardzo ciekawy sposób Przedstawia różne 
ciekawe akcje czytelnicze które nie raz potrafią złapać za serce nie jednego czytelnika i nie tylko.

@tusz_na_papierze – Oliwka! Poprzez swoje kreatywne zdjęcia śmiałość do głoszenia negatywnych 
opinii (tworzonych że smakiem) zachęca do sięgania po różne pozycje literatury. Z uśmiechem dodaje 
posty i zawsze służy pomocą i dobrym słowem!

@flora.books_ - osobą przemiła wypowiada się o książkach bardzo ciekawie i mądrze! Piękne relacje 
dobry kontakt z obserwatorami to jej główne zalety.

@pisanezusmiechem - doceniam Asię za rzetelne dokładne szczere recenzje w których zawsze 
potrafi wypunktować i uargumentować mocne i słabsze strony książki. Jej recenzje są konstruktywne 
merytorycznie wyczerpujące przejrzyste i pięknie napisane. Asia pisze ze swobodą i lekkością tworząc 
teksty przez które się płynie. Nawet jeśli książka mnie nie interesuje to recenzję Asi i tak czyta się z 
ciekawością. Czuć u niej pasję i dobrą energię. Świetnie promuje twórczość Agathy Christie oraz 
współczesnych autorek.

@ksiazkowedylematy - To jak twórcze są jego zdjęcia i jak wspaniale pisze o książkach.... każde 
zdanie zachwyca!

@zaczytana_julcia - ja po prostu zakochałam się w @zaczytana_julcia ! ?? Uwielbiam w niej to że 
jest dla mnie i wszystkich zawsze otwarta! Uwielbiam jej posty relacje i to że nie tylko mówię o książkach 
ale też filmach i serialach więc każdy tam znajdzie coś dla siebie.

http://m.in


@meandmyworld77 - To moja dziewczyna i choć sam nie mam czasu by zanurzyć się w świecie 
literatury, to pragnę wspierać ją w tym co robi i pomagać jej w dążeniu do celu.

50-100
głosów

@recenzjebook - To profil pełen ciepła i radości. Dzięki tej miłości do czytania którą Nika i Mama V. 
przekazują światu nie da się nie sięgać częściej po książki!

@magicinvelaris - prowadzi bardzo ciepły i ciekawy profil na instagramie oraz na tiktoku gdzie 
promuje czytanie książek oraz literaturę i absolutnie uwielbiam jej pracę i twórczość! Musi znaleźć się w 
tym rankingu śledzę profil Wiki już od jakiegoś czasu i jestem nim zachwycona.

@nowy.swiat – ta dziewczyna to petarda! Pozytywna osoba którą uwielbiam oglądać na 
YouTube jak i obserwować na Instagramie. Jest miła i zabawna! Bardzo często robi rozdania gdzie jej 
obserwatorzy mogą wygrać wymarzone książki!

@mardently - rewelacyjne zdjęcia bardzo ostre, przykłada się. Ciekawe recenzje, znalazłem ją w 
styczniu, po pół roku dobiła do 3000 obserwatorów. Ludziom się podoba, mnie również. Nie wyobrażam 

sobie, że w tym roku nie zgarnie statuetki.

@sztuka_odczytu - Uważam, że moja koleżanka zasługuje na docenienie ponieważ wkłada całe 
swoje serce w to co robi i nigdy nie wyraziła się niezgodnie ze swoją własną opinią na temat książki co 
świadczy również o tym, że book media traktuje z pasją ale również ma ogromny szacunek do swoich 
odbiorców oraz ich czasu.

@the_reading_queen_93 - widać w tym profilu zaangażowanie całym sercem widać pasje.

@moulee_dans_mon_jean za najlepszą promocję książek na stanowisku copywritera w 
wydawnictwie na świecie! Kupuję każdą książkę z jej polecenia ponieważ tak świetnie potrafi wymienić 
ich atuty.
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W jaki sposób to zrobić?
Wypełnij formularz, który dostępny będzie na stronie:
ranking.opowiemci.com/nominujtworce/

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co dla was 
przygotowałam w 2023 roku znajdź mnie w Bookmediach!
IG: @opowiem_ci TT: opowiemci
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Dziękuję za kolejny wspólny rok!

Beata / Opowiemci


