OPIS APLIKACJI PINTEREST
[odcinek 16: Zrób to sam – Tablety w bibliotece]

Aplikacja Pinterest to mobilna wersja (na tablety i smartfony) dużego portalu społecznościowego, nieco
podobnego do Facebooka.
Pinterest służy do dzielenia się swoimi zainteresowaniami, pomysłami, inspiracjami, zasobami, archiwami lub
produktami w formie wizualnej – za pomocą zdjęć, obrazów i grafik. Może stanowić zarówno świetne źródło
inspiracji oraz pomysłów, jak i narzędzie promocyjne czy marketingowe.

PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja jest bezpłatna oraz dostępna w wersji polskojęzycznej w formie mobilnej na platformy Android i
iOS. Dostęp do portalu Pinterest jest także możliwy z poziomu komputera stacjonarnego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS APLIKACJI
Pinterest umożliwia przeglądanie, segregowanie i publikowanie materiałów wizualnych. Użytkownicy tworzą
tematyczne tablice, a następnie przypinają tzw. „pinami” interesujące ich grafiki, zdjęcia i obrazy. W ten
sposób dzielą się z innymi użytkownikami swoimi inspiracjami, zasobami, archiwami i pomysłami.
Aby korzystać z aplikacji Pinterest, należy założyć profil, podając login i hasło (może być np. jeden wspólny
profil na całą bibliotekę). Zarejestrowany użytkownik może tworzyć tzw. tablice, czyli kolekcje zdjęć, obrazów
i grafik, oraz udostępniać je publicznie. Wygodną funkcją jest możliwość tworzenia tablic prywatnych (w
ramach jednego konta), które mogą spełniać funkcję nieoficjalnego notatnika z pomysłami i inspiracjami.
Podczas tworzenia tablicy należy dodać do niej tytuł, krótki opis oraz przypisać ją do jednej z kategorii
tematycznych. Ułatwi to innym użytkownikom wyszukiwanie naszych tablic i pomoże w tworzeniu
społeczności. „Piny” i tablice można dodawać oraz segregować także z poziomu komputera po zalogowaniu
się na stronie portalu.
Oprócz przypinania „pinów”, aplikacja umożliwia także dodawanie komentarzy do przypinanego obrazu
oraz obserwowanie innych interesujących tablic lub użytkowników. Dodatkowo, Pinterest można połączyć z
serwisem Facebook (w menu ustawień konta). Dzięki temu opublikowane treści automatycznie będą się
ukazywały na obu serwisach.

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Aplikację Pinterest można wykorzystać jako:
•

kanał komunikacyjny biblioteki – może zawierać np. kolekcję zdjęć z bieżących wydarzeń biblioteki,
ulotki i plakaty, tablice z posortowanymi tematycznie książkami, tablicę o dostępnych w bibliotece
aplikacjach;

•

sposób na zbudowanie społeczności bibliotek i wymianę pomysłów, informacji o ciekawych
pozycjach wydawniczych;

•

sposób na promocję czytelnictwa, szczególnie wśród młodszych czytelników i młodzieży;

•

jako miejsce dla wirtualnej wystawy, ułatwiające dzielenie się efektami warsztatów plastycznych;

•

sposób wsparcia lokalnej społeczności, np. poprzez tworzenie tablic tematycznych na ważne tematy;

•

miejsce do zbierania i dzielenia się infografikami na temat nowoczesnych sposobów uczenia się i
darmowych form edukacji;

•

miejsce do zbierania i dzielenia się informacjami o otwartych zasobach, które można wykorzystać w
bibliotece, takich jak zdjęcia, książki, filmy, gry;

•

źródło wiedzy o nowościach wydawniczych
wykorzystywanych w nowoczesnych bibliotekach;

•

rodzaj cyfrowego archiwum miejscowości, w której znajduje się biblioteka;

•

miejsce gromadzenia inspiracji i pomysłów do wykorzystania w bibliotece, na temat np. wystroju
wnętrza biblioteki, ciekawych materiałów edukacyjnych, gier i zabaw dla dzieci.
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Warto poznać profile innych bibliotek na portalu Pinterest. Mogą stanowić źródło inspiracji.
Profil Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie:
https://www.pinterest.com/mbpcieszanow/

DOSTĘPNE SCENARIUSZE UŻYCIA
W ramach Lekcji 16 dostępne są dwa scenariusze zajęć realizowanych z wykorzystaniem tabletu i aplikacji
Pinterest:
•

Pinterest – „Miejsca kiedyś i dziś” – fotograficzne warsztaty międzypokoleniowe (stopień
trudności: 2),

•

Pinterest – „Wymarzona książka” – warsztaty kreatywne (stopień trudności: 3).

PODOBNE APLIKACJE Z PAKIETU REKOMENDOWANYCH
Instagram – aplikacja do robienia zdjęć i dzielenia się nimi z innymi użytkownikami
Vine – aplikacja to tworzenia krótkich, sześciosekundowych filmów i animacji i dzielenia się nimi z innymi
użytkownikami
Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest elementem Programu Rozwoju Bibliotek, który od 2009 roku realizuje Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
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

