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BIBLIOTEKA ONLINE: PROGRAM SZKOLENIOWY

wprowadzania oferty działań online dla różnych grup mieszkańców.

Pandemia spowodowała spektakularne zmiany w niemal każdej

Szkolenia w formie warsztatów online zrealizowaliśmy we współpracy

dziedzinie życia. Dla wielu osób funkcjonowanie w sferze online, nauka

z doświadczonymi trenerami, będącymi jednocześnie praktykami

i praca zdalna, a także komunikowanie się na odległość stały się czymś

pracującymi w bibliotekach. W programie szkoleń znalazły się zagad-

oczywistym. Nie wszyscy jednak potrafią się odnaleźć w nowej

nienia dotyczące dostępnych narzędzi i technologii umożliwiających

rzeczywistości. Bardzo prawdopodobne jest, że zmiany okażą się

lub ułatwiających tworzenie różnorodnych treści, zdalną komunikację,

trwałe i będą wymagać nieustannego uczenia się, zdobywania wiedzy

czy prowadzenie działań online.

i nowych umiejętności po to, by móc sprawnie funkcjonować w sferze
online i wspierać w tym inne osoby.

Przybliżyliśmy formy i metody pracy z różnymi grupami użytkowników
bibliotek: dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami. Po

Biblioteki publiczne odgrywają ogromną rolę w życiu lokalnych

szkoleniach zapewniliśmy uczestnikom i uczestniczkom wsparcie

społeczności. Zapewniają mieszkańcom dostęp do kultury

konsultacyjne w opracowywaniu planu i wdrożeniu działań online.

i technologii, pomagają rozwiązywać codzienne problemy, rozwijać

Zrealizowaliśmy cykl webinariów poświęconych nowym technologiom,

zainteresowania, a także pielęgnować lokalne wiezi. Ich oferta jest

a także możliwościom i metodom pracy z różnymi grupami, również

darmowa, a więc trafia przede wszystkim do osób, dla których korzy-

z osobami o specjalnych potrzebach. Przygotowaliśmy też tutoriale -

stanie z płatnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy rozrywko-

filmy instruktażowe przybliżające wybrane narzędzia.

wych jest utrudnione. Podczas bibliotecznych szkoleń, warsztatów
czy zajęć ludzie uczą się korzystać z technologii, poznają źródła

Biblioteki biorące udział w projekcie zrealizowały swoje działania

wiedzy, spotykają się z ekspertami, rozwijają swoje pasje, zdobywają

online w formie spotkań, warsztatów, wirtualnych wystaw czy innych

przydatne umiejętności.

wydarzeń przygotowanych i przeprowadzonych w formie zdalnej.
Wybrane wydarzenia przezentujemy w niniejszym zbiorze dobrych

W odpowiedzi na wyzwania pandemii i potrzebę przeniesienia działań

praktyk. Znajdą w nim Państwo krótkie opisy działań bibliotek oraz

bibliotek do świata online powstał projekt „Biblioteka online: program

linki do miejsc, w których można znaleźć więcej informacji.

szkoleniowy”. W ramach projektu opracowaliśmy i zrealizowaliśmy
program edukacyjny przygotowujący bibliotekarki i bibliotekarzy do
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Zapraszamy do lektury!

BIBLIOTEKA ONLINE

Gminna Biblioteka Publiczna
w Borowie.

„Moja historia, Twoja historia...” to warsztaty online, do udziału
w któych biblioteka zaprosiła seniorki i seniorów z Borowa. Podczas
wirtualnych spotkań starsi mieszkańcy gminy dzielili się opowieściami
i swoimi wspomnieniami z dawnych czasów. Przedstawiali lokalne
zwyczaje i tradycje, które zachowały się również dzięki ich wiedzy

Warsztaty „Moja historia, Twoja historia...”

i unikalnym umiejętnościom. Poprzez swoje działanie bibliotekarki
z Borowa mocno podkreślały, że historie mieszkańców są częścią
historii regionu i tworzą wspólne dziedzictwo kulturowe.
Opowieści dotyczyły losów mieszkańców Dolnego Śląska - tych,
którzy tam się osiedlili, lecz także tych, którzy swoje miejsce musieli
opuścić. Wspominano, jak żyło się w czasach, o których już nie
pamiętamy, w których zamiast SMS-ów wysyłało się telegramy.
Przybliżano lokalne zwyczaje i tradycje - dożynki, objazdowe kina,
tworzenie świątecznych ozdób. Wreszcie przypominano o tym, co
dla każdego regionu jest cennym bogactwem, niezależnie od czasów,
w których żyjemy, mianowicie tradycyjną kuchnię i przepisy na
smaczne, unikalne potrawy.

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://sites.google.com/view/moja-biblioteka-on-line-borow
https://youtu.be/7oLuRqTKRAQ
https://www.facebook.com/bibliotekaborow/photo
s/a.1539427636330548/2753321804941119/
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin.
Rodzinnie o języku. Warsztat online

Do udziału w warsztacie biblioteka zaprosiła trzy rodziny z Barcina. Spotkanie odbyło
się w formie hybrydowej: część osób wzięła w nim udział w bibliotece, pozostałe
łączyły się zdalnie. Wspólnie przyglądano się językowi polskiemu oraz swoim własnym, „rodzinnym” językom komunikacji. Uczestnicy i uczestniczki warsztatu dzielili
się słowami, które powstały w domowym zaciszu, dzięki dziecięcej wyobraźni.
Bawili się językiem przytaczając zabawne przykłady twórczego przekształcania wyrazów w celu ułatwienia komunikacji między domownikami.
Podczas spotkania wykorzystano narzędzia służące do aktywizowania uczestników
wirtualnych spotkań: aplikację Messenger na Facebooku barcińskiej biblioteki,
narzędzie Wheel of names do losowania imion osób, które zabierały głos podczas
warsztatu i Mentimeter do tworzenia ankiet i wyświetlania odpowiedzi m.in. w postaci
chmury słów. Zgodnie z wypowiedziami osób uczestniczących, na warsztacie było:
„fantastycznie, dobrze, radośnie, super oraz odjazdowo, energicznie, doskonale, zabawnie, wspaniale, extra, mega, okej, fajnie, idealnie, jesteśmy pozytywnie zakręceni,
aż ciarki przechodzą”.
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WIĘCEJ INFORMACJI:
http://www.biblioteka.barcin.pl/wydarzenia/wydarzenia-okolicznosciowe/4209-rodzinnie-o-j%C4%99zyku-warsztat-dla-rodzin-on-line
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Braniewie.
„Braniewo mojej młodości” - wirtualna wystawa

Biblioteka w Braniewie zaprosiła lokalną społeczność do współtworzenia wirtualnej wystawy przedstawiającej
miasto od czasów powojennych do lat 90-tych minionego wieku. Podstawowym założeniem, jakie postawiła sobie
biblioteka, było pokazanie historii miasta i jego mieszkańców za pomocą krótkich opowieści, zdjęć i aplikacji online.
Na zaproszenie biblioteki odpowiedziało szesnaście osób, przede wszystkim osób starszych. Zaproponowano, by
każda z nich, w wybrany przez siebie sposób, udostępniła bibliotece jedną fotografię pochodzącą z czasów swojej
młodości i przedstawiającą jakąś część miasta w tle, oraz opowiedziała krótko jego historię. Najczęściej wybieranym środkiem komunikacji była aplikacja Messenger, ale kontaktowano się też pocztą elektroniczną i telefonicznie.
Podsumowaniem działania jest wystawa online, przygotowana w aplikacji Canva. Stworzono też wirtualny spacer
po świeżo odrestaurowanej Wieży Bramnej będącej pozostałością dawnego zamku biskupiego i lokalną atrakcją
turystyczną Braniewa. Spacer online wykonano za pomoca aplikacji Emaze.

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://www.biblioteka.braniewo.pl/wydarzenia/868-niezwykla-podroz-do-przeszlosci
https://app.emaze.com/@AOWZQOOFW/around-the-world?fbclid=IwAR0cG3p6iiSyAkSjS-H49uFpoRND9AotGO-TEirtEHTx-W8g1YvsRoxkeZU#1
http://www.biblioteka.braniewo.pl/wydarzenia/860-braniewo-mojej-mlodosci
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Bystrzycy.
Międzypokoleniowe spotkanie z Bajką

Biblioteka w Bystrzycy zaproponowała swoim czytelnikom trzy wydarzenia online poświęcone książce Krzysztofa Pławeckiego pt. „Niekrólewska wyprawa” - wierszowanej
bajce, przedstawiającej w zabawny sposób historię króla Jana. Najpierw zwrócono się
do seniorów, których zachęcono do przeczytania wnukom fragmentów książki
i nagrania filmu lub zrobienia zdjęcia przedstawiającego wspólne czytanie.
Kolejne wydarzenia to spotkanie online z pisarzem i jego książką, a następnie zadanie
dla dzieci: wykonanie własnej ilustracji do „Niekrólewskiej wyprawy”. Dzięki wydarzeniom online babcie, dziadkowie i wnukowie nie tylko poznali tę niezwykłą książkę, ale
też dowiedzieli się, na czym polega praca pisarza i przenieśli się na chwilę do czasów
średniowiecza.

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.facebook.com/watch/?v=719102775363779
https://www.facebook.com/160204154128206/photos/a.198983240250297/1678606608954612/
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
„W lustrze uzależnienia” - wirtualny spacer po wystawie
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zorganizowała wystawę zdjęć będących efektem warsztatów terapeutycznych dla uzależnionej młodzieży. Podczas warsztatów, przeprowadzonych przez fotografa i pedagoga Radosława Czaplę, młodzi ludzie rozwijali swoją pasję fotografii, ale też uczyli się uzewnętrzniać swoje przeżycia poprzez
wykonywane zdjęcia i inscenizacje.
Wystawa dostępna jest do zwiedzania w chrzanowskiej bibliotece od października 2020 do maja 2021 roku.
10 czarno-białych zdjęć przedstawia wychowanków ośrodka „Dom Nadziei” z Krakowa, którzy pokazali, co czują
w trakcie terapii i jak widzą swoją walkę z uzależnieniem. Dzięki projektowi „Biblioteka online: program szkoleniowy”
powstał wirtualny spacer po wystawie, który stworzono za pomocą programu Artsteps.

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/11/wystawa-w-lustrze-uzaleznienia/
https://www.artsteps.com/view/5f840ba180ca7b673243cdcd?currentUser
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Biblioteka Publiczna w Piasecznie
„Uwaga: Emocje!” - warsztat online dla rodziców

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zorganizowała warsztat online dla rodziców
poświęcony rozpoznawaniu i przeżywaniu emocji. Tematyka warsztatu wydaje się
ważna i potrzebna, zwłaszcza w czasie, gdy stres i niepewność wywołane sytuacją
pandemii wpływają na nasze przeżycia i relacje z innymi osobami. Ponadto warsztat
online okazał się dowodem na to, że nawiązanie bliskiego kontaktu pomiędzy osobami
uczestniczącymi w wydarzeniu online jest możliwe także za pomocą internetowej
platformy.
Trzygodzinny warsztat poprowadziła Agnieszka Podleśna, trenerka umiejętności
psychospołecznych i komunikacji opartej na empatii. Rodzice uczestniczący w warsztacie otrzymali przydatną wiedzę i wsparcie, a także wskazówki na temat tego, jak
konstruktywnie przeżywać swoje emocje i jak zadbać o siebie, by móc lepiej troszczyć
się o innych.

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://biblioteka-piaseczno.pl/warsztaty-o-emocjach-z-agnieszka-podlesna/
https://biblioteka-piaseczno.pl/uwaga-emocje-warsztat-dla-rodzicow/
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Relacje
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Nie takie straszne to online. Na początku to człowiek

Wspólne czytanie było fajnym pretekstem, żeby spędzić

nieprzyzwyczajony, ale jak się tak rozmawia, to potem

więcej czasu z wnukami. (...) Koleżanki mi zazdrościły,

się zapomina, że to przez komputer. (...) Wiadomo, tak

że babcia mi przeczytała fragment książki i mogłam się

się spotkać to lepiej, ale jak nie można, to się człowiek

zobaczyć w internecie. (...) Moja babcia pierwszy raz nie

i widzi, i słyszy. Takie okno na świat teraz dla nas. (...) .

krytykowała mnie, że siedzę cały czas w telefonie, bo

Potrzebne są takie projekty, żeby tradycje przetrwały.

pokazałam jej filmik. na którym czyta mojej młodszej

Dobrze, że to przez internet też można.

siostrze bajkę.

Wypowiedzi uczestników i uczestniczek działania biblioteki w Borowie

Wypowiedzi uczestniczek działania biblioteki w Bystrzycy

Z mężem siedzieliśmy do późnych godzin wieczornych,

Spotkanie online było nie mniej ciekawe od spotkań

oglądaliśmy i wybieraliśmy zdjęcia. Łezka w oku nieraz

w bibliotece. Brakowało oczywiście bezpośredniego

się zakręciła. Wszystkie nam się podobały i ciężko nam

kontaktu, ale dobra energia przekazywana przez

było wybrać, bo z każdym zdjęciem wiązała się jakaś

prowadzącą spotkanie biła z ekranu. Podekscytowana

historia i wspaniałe wspomnienie. Gdyby nie ten pomysł

twarz dziecka czekającego, co się jeszcze wydarzy na

z wystawą na pewno dalej te nasze zdjęcia leżałyby

ekranie, na czacie – fantastyczna. Naprawdę, nawet

w szufladzie, a tak cieszę się, że do nich zajrzałam

jeśli pojawiły się trudności techniczne, warto było wziąć

i mogłam podzielić się częścią z nich.”

udział.

Wypowiedź uczestniczki działania biblioteki w Braniewie

Wypowiedź uczestniczki działania biblioteki w Barcinie

