OPIS APLIKACJI MAGISTO
[odcinek 20: Pokaż się światu – Tablety w Bibliotece]

Magisto to bezpłatna aplikacja, dzięki której szybko zmontujemy atrakcyjny wizualnie film
promujący bibliotekę lub dokumentujący jakieś wydarzenie. Aby stworzyć film, wystarczy
nagrać kilka krótkich ujęć i wykonać kilka zdjęć, następnie wskazać je i zaznaczyć w aplikacji
Magisto, wybrać wizualną wersję filmu spośród proponowanych szablonów, dobrać motyw
muzyczny i ustalić długość filmu. Resztę zrobi za nas Magisto.
Gotowy film możemy natychmiast udostępnić poprzez media społecznościowe. Film można
pobrać jako plik wideo, jednak trzeba dysponować kodem promocyjnym albo dokonać opłaty
ok. 1$ za każdy pobrany film. Pobieranie plików wideo nie jest konieczne, można je po prostu
udostępniać na You Tube, Facebooku, Twitterze, Google+ lub wysyłać link mailem, i jest to
całkowicie bezpłatne.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja jest bezpłatna, dostępna w języku polskim, także na platformę Android. Większość
działań można wykonać bez rejestracji. Z Magisto można korzystać także na komputerze
poprzez przeglądarkę internetową: https://www.magisto.com/.
JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Magisto można użyć do:




stworzenia filmu promującego wydarzenie w bibliotece,
stworzenia filmowej impresji na temat biblioteki lub miejscowości,
zachęcenia czytelników do wzięcia udziału w konkursie filmów z biblioteki tworzonych
w Magisto,



zorganizowania warsztatów filmowych z Magisto dla różnych grup wiekowych (aplikacja
jest tak prosta w obsłudze, że i dzieci, i seniorzy łatwo osiągną ciekawe efekty).

INSPIRACJE
Obejrzyj przykład bibliotecznej impresji wykonanej w Magisto:
https://www.youtube.com/watch?v=jtWFOzcWeXI
Więcej o aplikacji Magisto dowiesz się z portalu Magisto: https://www.magisto.com/

Kurs „Tablety w Bibliotece" powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące
bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich
placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności
i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015
było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
Ten materiał edukacyjny dostępny jest na licencji Creative Commons CC BY-SA 3.0 Polska. Pełna treść licencji
znajduje się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

