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KSIĘGARNIA RELIGIJNA GLORIA 24 
 

 

Księgarnia religijna Gloria 24 to wortal internetowy dostępny 

pod adresem www.gloria24.pl
2
, który prezentuje i promuje książkę 

religijną. Po raz pierwszy zainicjował swoją działalność 1 kwietnia 

2005 roku na XI Targach Wydawców Katolickich w Warszawie.  

Celem twórców tej księgarni internetowej jest szeroka promocja 

książki religijnej i możliwość dotarcia poprzez internet do mniej-

szych miejscowości, w których dostęp do tego typu literatury jest 

utrudniony.  

Na tej stronie internetowej prezentuje się zarówno książki, muzy-

kę, filmy, różnego rodzaje multimedia o tematyce sakralnej, a także 

gadżety, sakralia. Promuje się również wyroby klasztorne takie jak: 

soki, konfitury, smalce, herbatki, itp. Produkty te można nabyć za 

pomocą internetu. Oprócz tego na stronie tej dostępny jest serwis 

książki katolickiej, w którym prezentuje się fragmenty wywiadów, 

recenzji, ważniejszych wydarzeń, związanych z publikacjami religij-

nymi. W momencie pisania tego artykuły można było znaleźć infor-

macje dotyczące Krajowego Kongresu Katechetycznego, na temat  

e-book jako przyszłości wydawniczej, informacje na temat nagrody 

Dżonka 2007. Nagroda ta została wręczona podczas 11 Targów 

Książki w Krakowie. Jest to nagroda literacka im. Stachy Zawiszan-

ki Dżonka 2007. Stanisława Zawiszanka była wybitna aktorką i po-

etką, która wspierała młode talenty literackie i stąd zrodził się po-

mysł, aby zorganizować konkurs młodych poetów. Statuetka przed-

                                                           
1 Biblioteka Główna Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
2 Strona internetowa Księgarni Gloria 24 www.gloria24 [odczyt: 10.12.2007].  
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stawia Dżonkę, czyli dom-statek, którym zafascynowała się Stani-

sława Zawiszanka, podczas podróży do Wietnamu.  

Wśród recenzji książek znalazły się informacje na temat książki 

Jana Grzegorczyka, Cudze pole. Przypadki Księdza Grosera, książki 

wydanej prze wydawnictwo Zysk i S-ka. Artykuł na temat nowej 

encykliki Benedykta XVI Spe salvi, tytułu zaczerpniętego z Listu 

św. Pawła do Rzymian (8, 24) Spe salvi facti sumus, czyli w nadziei 

jesteśmy zbawieni. Także recenzja książki Wyryte w sercu. O dzie-

sięciu przykazaniach, której autorem jest Bills Hybels.  

Znajdziemy również wywiad z Enriko Marinellim, w związku 

z ukazaniem się jego książki Papież i jego generał. Nieznane uciecz-

ki z Watykanu. Enrico Marinelli był prefektem, dyrektorem Inspekto-

ratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie, przez ponad 14 

lat, w latach 1985-1999. Bezpośrednio odpowiedzialny za bezpie-

czeństwo Jana Pawła II podczas podróży oraz pobytów w górach na 

terenie Włoch. Franco Buccarelli, włoski dziennikarz autor książki 

Cuda naszego papieża, rzecz dotyczy Jana Pawła II. Zajmuje się 

tematyką papiestwa od 50 lat udziela wywiadu, który możemy prze-

czytać na stronie internetowej.  

Książki prezentowane według dziedzin takich jak Biblia i bibli-

styka, biografie i świadectwa, Chrystus i Maryja, Dokumenty Ko-

ścioła, historia Kościoła, katechezy i homilie, psychologia i socjolo-

gia, religioznawstwo, teologia i inne nauki Kościoła, życie duchowe 

i sakramenty, śpiewniki i nuty, albumy i inne, a także gazety i czaso-

pisma, kalendarze, kulinaria, książki na prezenty. Książki można 

również wyszukiwać według autorów, tytułów, kategorii. Stosuje się 

również różne sposoby promocji na przykład można wyszukać 

książki w dobrej cenie np. do 5 zł, do 10 zł, do 20 zł.  

Za pomocą internetu możemy również otrzymywać newsletter, 

informujący o nowościach, zamieszczanych na tej stronie interneto-

wej.  

Dokładne informacje na temat korzystania z tej księgarni interne-

towej znajdziemy w dziale pomocy, sposobu zamawia książek, form 

płatności, wysyłki. Informacje na temat możliwości korzystania 

z informacji konsultantów, w razie wątpliwości.  

Jak wspomniałam portal prowadzi wszechstronną działalność, 

oprócz książek i informacji na jej temat, ważnych wydarzeń wydaw-
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niczych i w życiu kościoła, prowadzi sprzedaż sakraliów typu krzy-

żyki, medaliki, plakaty, a także specjały klasztorne. Można też nabyć 

koszulki, z różnymi napisami np. Pan jest pasterzem, Ci co zaufali 

Bogu, A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, Owce z jego stada, 

Nigdy się nie poddamy itp. Oferta jest zróżnicowana dla młodych, 

dla starszych, na prezenty.  

Znajdziemy również informacje o twórcach wortalu internetowe-

go, adresy kontaktowe, a także adresy i telefony obsługi klienta, 

księgowości, menagera handlowego. 

Informacji zamieszczonych na tej stronie jest dużo, spora oferta 

książkowa, i wiele informacji na temat wydarzeń wydawniczych 

i ważnych w życiu Kościoła. Obecność tej księgarni internetowej, 

promującej książkę katolicką jest widoczna na internetowym rynku 

wydawniczym.  


