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

Pixlr to bezpłatna aplikacja, dzięki której można przekształcać zdjęcia, projektować grafiki
i tworzyć kolaże. Aby stworzyć kolaż, wystarczy wykonać kilka zdjęć, następnie wskazać je
i zaznaczyć w aplikacji. Kolaż możemy utworzyć z dowolnej liczby zdjęć, możemy wybrać jego
charakter spośród proponowanych szablonów, dodać napisy i dodatkowe elementy graficzne.
Gotowy kolaż możemy natychmiast udostępnić poprzez media społecznościowe, a także pobrać
jako plik graficzny.
Tworząc kolaże w Pixlr nie musimy ograniczać się do samodzielnie zrobionych zdjęć, możemy
korzystać także z grafik, ikon i fotografii dostępnych na wolnych licencjach, np. z portalu
Pixabay. Najbezpieczniej jest pobierać grafiki na licencji CC0 Public Domain (domena publiczna),
co oznacza, że możemy dowolnie je przekształcać i nie jesteśmy zobowiązani do podawania
nazwiska autora.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja jest bezpłatna, dostępna w języku polskim, także na platformę Android. Nie wymaga
rejestracji. Z Pixlr można korzystać także na komputerze poprzez przeglądarkę internetową:
https://pixlr.com/.
JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Pixlr można użyć do:



tworzenia bibliotecznych memów,
stworzenia grafiki promującej wydarzenie w bibliotece,







stworzenia grafiki ilustrującej zawartość bibliotecznych zbiorów,
stworzenia grafiki zachęcającej do przeczytania książki,
zachęcenia czytelników do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy kolaż dotyczący treści
wskazanej książki,
stworzenia grafiki ilustrującej artykuł na stronie biblioteki,
stworzenia grafiki reklamującej efekty Twojej twórczości.

INSPIRACJE
Zobacz jak wykonać kolaż ze zdjęć w Pixlr: https://www.youtube.com/watch?v=tGdp_LJvC_k

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/

