APLIKACJE PRZYDATNE W PRACY BIBLIOTEKARZA
[odcinek 2: Niezbędnik bibliotekarza]

PAKIET NIEZBĘDNIK BIBLIOTEKARZA
Pakiet Niezbędnik bibliotekarza prezentuje aplikacje, które mogą być szczególnie przydatne w bibliotece.
Aplikacje Vine i Pinterest mogą być doskonałym wsparciem promocji biblioteki i dobrym narzędziem
animacji społeczności, natomiast Post-it i Happy Statistics ułatwiają prowadzenie spotkań. Post-it pozwala
na bardzo łatwe przenoszenie treści notatek z samoprzylepnych karteczek do wersji elektronicznej, a Happy
Statistics ułatwia zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników bibliotek.
Wszystkie aplikacje mogą być także wykorzystane jako wsparcie innych zajęć czy warsztatów. Zajęcia
sfilmowane z użyciem aplikacji Vine lub udokumentowane i opublikowane za pomocą Pinterest pozwolą
wszystkim uczestnikom spotkania korzystać z wypracowanych materiałów lub po prostu przypomnieć sobie
jego tematykę.

VINE

Vine to aplikacja do tworzenia animacji i video o bardzo szerokich możliwościach. Przy jej użyciu można
prowadzić rozmaite warsztaty, podczas których użytkownicy wcielą się w filmowców i animatorów, a nawet
animatorów poklatkowych.
Aplikację można również wykorzysta w ściśle bibliotecznym kontekście – do tworzenia materiałów
promocyjnych lub dokumentacji wydarzeń, które odbywają się w bibliotece. Przygotowane z jej pomocą
materiały można publikować na portalu www.vine.co, a linki do nich zamieszczać na internetowej stronie
biblioteki lub jej profilach w mediach społecznościowych.
Oczywiście, również tematyka filmów może wpierać działalność biblioteki. Film może na przykład
prezentować nowości wydawnicze dostępne w bibliotece bądź zachęcać do zapoznania się z wybraną
kolekcją tematyczną lub działem. Warto inspirować użytkowników do odwiedzenia placówki poprzez
prezentację jej najciekawszych zbiorów, pracowników lub zajęć w niej prowadzonych. Filmik może stanowić
przewodnik po bibliotece i informator o panujących w niej zasadach lub zostać opublikowany w ramach
cyklu video-newsów prezentujących osiągnięcia i plany biblioteki na najbliższy czas. Więcej o Vine i
możliwych scenariusz użycie tej aplikacji dowiesz się z 17 odcinka kursu pt. „Zostań reżyserem – Tablety w
Bibliotece”.

PINTEREST

Mobilny Pinterest, tak samo jak wersja przeglądarkowa, umożliwia przeglądanie, publikowanie i
udostępnianie różnego rodzaju zdjęć. Może też posłużyć jako kanał promocyjny biblioteki. Po utworzeniu
profilu biblioteki w aplikacji Pinterest możliwe jest tworzenie kolekcji zdjęć oraz ich publiczne udostępnianie.
Wygodną funkcją jest opcja automatycznego publikowania zdjęć wyKONYWANYCH PRZY UŻYCIU TABLETU.
Jako kanał komunikacji dla biblioteki, Pinterest może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów.
Można przypinać („pinować”) okładki najnowszych książek, kolekcje dla dzieci, interesujące pozycje ze
zbiorów placówki. Aplikacja pozwala w łatwy sposób tworzyć listy książek na konkretny temat – co może
być przydatne dla użytkowników bibliotek.
Pinterest może także posłużyć jako narzędzie zachęcające do czytelnictwa, zwłaszcza młodzież, która
chętnie korzysta z tego kanału. Innym ciekawym pomysłem może być kolekcjonowanie i publikowanie
materiałów oraz zdjęć związanych z historią miejscowości, w której znajduje się biblioteka.
Aplikacja może być dla bibliotekarzy kopalną inspiracji i miejscem gromadzenia pomysłów do wykorzystania
(np. na zajęcia w bibliotece, wystrój wnętrz, materiały EDUKACYJNE, ZABAWY DLA DZIECI). Więcej o Pinterest i
możliwych scenariusz użycie tej aplikacji w bibliotece dowiesz się z 16 odcinka kursu pt. „Zrób to sam –
Tablety w Bibliotece”.

HAPPY STATISTICS

Minimalistyczna, ale interesująca aplikacja do gromadzenia informacji zwrotnych. Główny element interfejsu
stanowią cztery graficzne „buźki” wyrażające smutek, obojętność, zadowolenie i radość. Dzięki kliknięciu
„buźki”, która najlepiej odzwierciedla emocje, respondent może szybko wyrazić zdanie lub ocenić dane
zagadnienie. Daje to bibliotece możliwość szybkiego zebrania opinii od dużej grupy osób.
W bibliotece Happy Statistics może posłużyć do zbierania opinii o spotkaniu lub innym organizowanym
wydarzeniu. Tablet z włączoną aplikacją można umieścić przy wyjściu z sali, żeby wychodzący uczestnicy
jednym kliknięciem wyrażali opinię o tym, jak im się dane wydarzenie podobało. Aplikacja może służyć do
zbierania opinii lub przeprowadzania głosowań w innych kwestiach, np. tematyki kolejnego spotkania.
Happy Statistics umożliwia śledzenie statystyk głosowania – po kliknięciu na ikonę „ludzika” znajdującą się w
prawym górnym rogu wysuwa się panel z aktualnymi wynikami. W tym samym miejscu znajduje się też
menu, umożliwiające zmianę kolorystyki ikon i tła oraz wykorzystywanych w aplikacji dźwięków.

POST-IT

Aplikacja ta stanowi wyjątkową pomoc dla organizatorów wszelkich spotkań, podczas których
wykorzystywane są karteczki samoprzylepne typu post-it. Jeśli skierujemy oko kamery (np. tabletu) na
tablicę z umieszczonymi karteczkami, aplikacja rozpozna kształt każdej z nich i po wykonaniu zdjęcia,
przekonwertuje je na edytowalne i możliwe do dowolnej aranżacji elementy.

Zapisane w ten sposób notatki mogą być udostępniane innym użytkownikom, a także konwertowane m.in.
do formatu zgodnego z programem PowerPoint czy Excel lub udostępniane poprzez Dropbox.

Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest elementem Programu Rozwoju Bibliotek, który od 2009 roku realizuje Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
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