
Zeskanuj, pobierz, Czytaj PL! 
 

Największa w Polsce – i najpewniej także na świecie – akcja promująca 

czytelnictwo powraca już 2 listopada! Około 180 tysięcy – tyle książek 

przeczytali do tej pory jej uczestnicy. W tym roku w 500 miastach i 

miejscowościach pojawią się darmowe wypożyczalnie e-booków 

dostępne dla każdego. Będzie można z nich skorzystać m.in. na 

przystankach, w bibliotekach i instytucjach kultury. Tegorocznej edycji 

Czytaj PL po raz kolejny towarzyszy akcja „Upoluj swoją książkę”. Dzięki 

niej w promocję czytelnictwa zaangażowano uczniów, a plakaty dające 

dostęp do bestsellerów pojawią się w tysiącu szkół średnich! Na 

czytelników czekają m.in. dzieła Olgi Tokarczuk, Johna Flanagana czy 

Remigiusza Mroza. 

 

Akcja Czytaj PL opiera się na dwóch prostych zasadach.  

 

Po pierwsze, aby zachęcić do czytania, nie wystarczy o nim mówić, trzeba udowodnić, 

że każdy może znaleźć książkę dla siebie. Dlatego nie chodzi tylko o ułatwienie 

dostępu do książek, ale należy dobrać lektury dostosowane do upodobań 

konkretnych odbiorców oraz umożliwić im wygodne czytanie. Większość z nas 

korzysta ze smartfonów czy tabletów, dlatego organizatorzy akcji otwierają dostęp do 

publikacji za pomocą tych urządzeń. 

 

W tym roku na siedmiu tysiącach nośników znajdą się kody QR dające dostęp do 12 

bestsellerów, z których wiele to nowości z 2018 roku. Wystarczy zeskanować kod, aby 

do końca listopada cieszyć się darmowymi e-bookami i audiobookami. Wśród 

tytułów biorących udział w akcji każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. 

„Opowiadania bizarne” Olgi Tokarczuk, nagrodzonej niedawno prestiżową Man 

Booker International Prize, to zaskakujące i nieprzewidywalne historie, dzięki którym 

inaczej spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. Z kolei „Komeda. Osobiste życie 

jazzu” Magdaleny Grzebałkowskiej to jedna z najgłośniejszych i – jak piszą krytycy – 

najlepszych biografii ostatniego czasu. Na fanów kryminału czekają powieści 

Remigiusza Mroza i Wojciecha Chmielarza. Miłośnicy literatury kobiecej będą mogli 

za darmo przeczytać „Okruch” Anny Ficner-Ogonowskiej, a młodzi wielbiciele 

fantasy – pierwszy tom „Zwiadowców” Johna Flanagana.  

 

Po drugie, ludzie czytają książki, kiedy wiedzą, że ich znajomi też po nie sięgają. Od 

lat potwierdzają to raporty Biblioteki Narodowej. Dlatego każdy, kto weźmie udział w 

akcji Czytaj PL, może zaprosić do niej kolejne 5 osób, by i one mogły cieszyć się 

doskonałą lekturą. 

 

Tak jak w ubiegłym roku kampanię Czytaj PL uzupełnia akcja „Upoluj swoją książkę”, 

dzięki której uczniowie mogą wypożyczyć książkę podczas pięciominutowej przerwy 

na korytarzu szkolnym – wystarczą do tego smartfon i aplikacja. Do tegorocznej 

http://akcja.czytajpl.pl/


edycji zostało przyjętych blisko 1000 szkół średnich, które otrzymają plakaty dające 

dostęp do darmowych e-booków i audiobooków. 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku akcja będzie miała też prawdziwą armię 

Ambasadorów – 1000 nauczycieli oraz 1000 uczniów, którzy – ubrani w koszulki z 

zabawnymi, zagadkowymi hasłami („Szafiarka foliałów” oraz „Eksponent 

almanachów”) i QR-kodem dającym dostęp do książek – będą zachęcać do czytania 

swoje koleżanki i kolegów w szkole i mediach społecznościowych. 

 

Akcja Czytaj PL już po raz szósty organizowana jest przez Miasto Kraków, 

Krakowskie Biuro Festiwalowe – operatora programu Kraków Miasto Literatury 

UNESCO – oraz platformę Woblink.com. Partnerem strategicznym jest Instytut 

Książki. 

 

Czytaj PL trwa od 2 do 30 listopada. Aby skorzystać z darmowych wypożyczalni e-

booków i audiobooków, należy pobrać aplikację Woblink ze sklepu App Store lub 

Google Play i przejść do zakładki Czytaj PL. Wystarczy zeskanować kod QR 

umieszczony m.in. na każdym plakacie, aby otrzymać dostęp do darmowych e-

booków. Lokalizator darmowych wypożyczalni e-booków można znaleźć na stronie 

www.czytajPL.pl. 

 

Akcja Czytaj PL jest organizowana w ramach programu Kraków Miasto Literatury 

UNESCO. 

 

Lista dostępnych książek: 

 

1. Olga Tokarczuk „Opowiadania bizarne” 

2. Magdalena Grzebałkowska „Komeda. Osobiste życie jazzu” 

3. Christophe Galfard „Wszechświat w twojej dłoni” 

4. Anna Brzezińska „Córki Wawelu” 

5. Wojciech Chmielarz „Cienie” 

6. Anna Ficner-Ogonowska „Okruch” 

7. Remigiusz Mróz „Hashtag” 

8. Mark Bowden „Polowanie na Escobara” 

9. Joanna Jax „Zemsta i przebaczenie” 

10. Reni Eddo-Lodge „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry” 

11. Ariely Dan „Potęga irracjonalności” 

12. John Flanagan „Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu” 

 

Organizatorzy Czytaj PL: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Woblink; 

partner strategiczny: Instytut Książki 

 

Wydawcy: Znak, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Otwarte, Wydawnictwo 

Marginesy, Wydawnictwo Karakter, Wydawnictwo Poznańskie, Czwarta Strona, 

http://www.czytajpl.pl/


Wydawnictwo Jaguar, Smak Słowa, Wydawnictwo Videograf 

 

Miasta partnerskie: Kraków, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Legnica, Lublin, Opole, 

Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Toruń, Wrocław  

 

Miasta Literatury UNESCO biorące udział w akcji: Dublin, Nottingham, Praga, 

Reykjavík 

 

Pozostałe miasta, w których będą rozwieszone plakaty akcji Czytaj PL: Bydgoszcz, 

Bytom, Chorzów, Düsseldorf, Gdańsk, Katowice, Kijów, Łódź, Mińsk, Mysłowice, 

Rybnik, Tychy, Warszawa, Wiedeń, Wilno, Zabrze oraz ok. 500 innych miejscowości  

 

Film z podsumowaniem ubiegłorocznej edycji: 

https://www.youtube.com/watch?v=3IdBRqjCVbA&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=3IdBRqjCVbA&feature=youtu.be

