
Jak być
zd(o)alnym
bibliotekarzem.



SpołEd – Pellentesque condimentum tellus id convallis tinclidunt

„Gatunkiem, który przetrwa, 
nie jest ani ten najsilniejszy,             
ani najinteligentniejszy. 
Przetrwa ten, który potrafi się 
zmieniać …”

- Karol Darwin 



Biblioteka 
jako
„trzecie 
miejsce”

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzecie_miejsce

„Trzecie miejsce” to miejsce odpoczynku – nie tylko od 
pracy,
lecz także od wykonywanych na co dzień rutynowych 
czynności. 

Jest neutralną przestrzenią, w której spędzamy wolny 
czas, spotykamy przyjaciół, odpoczywamy po pracy 
zawodowej, pracach domowych, nabieramy oddechu 
przy filiżance kawy (herbaty), obserwujemy i 
pokazujemy się innym. 

„Trzecie miejsca” wzmacniają w nas poczucie 
przynależności do otoczenia oraz więzi z innymi –
znanymi lub potencjalnie bliskimi nam osobami. 

Są to miejsca, w których tętni życie lokalnej 
społeczności, gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwalają 
się lub ewoluują ważne w danym środowisku wartości

Pojęcie to użyte zostało po raz pierwszy w 1989 r. przez 
amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga w książce The 
Great Good Place.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray_Oldenburg&action=edit&redlink=1


Dzieje się coś więcej … 
Wydawałoby się, że czasy trudne 
niemniej jednak:

- Żródło: https://zdrowie.tvn.pl/a/brama-do-odkazania-w-bytomskim-szpitalu-co-to-takiego

https://zdrowie.tvn.pl/a/brama-do-odkazania-w-bytomskim-szpitalu-co-to-takiego


Świat wyhamował 
gospodarczo jednak 
dzieje się coś więcej … 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-ND

https://www.flickr.com/photos/pahowho/13383716683
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Świat wyhamował 
gospodarczo jednak 
dzieje się coś więcej … 



Świat wyhamował 
gospodarczo jednak 
dzieje się coś więcej … 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

http://en.wikipedia.org/wiki/file:%C3%85%C2%BBywno%C3%85%C2%9B%C3%84%C2%87_-_026.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Świat wyhamował gospodarczo jednak dzieje się coś
więcej … 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogar_polski
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Surgical_mask
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Świat wyhamował 
gospodarczo jednak 
dzieje się coś więcej 
… 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Quercus_robur
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_s%C5%82odka
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Ja również dałam się 
porwać działaniom na rzecz 
dobra wspólnego 

Dinksy

#warsztatydlaoswiaty



Od czego 
zacząć? 

Od siebie 

• Nastawienie na stałość 

• Nastawienie na rozwój 



Co dalej? 

Zrób diagnozę 

• Jakie są twoje grupy odbiorców? 

• Czego potrzebują czytelnicy? Czego im 
brakuje? nie zgaduj - zapytaj ich.

• Wybierz kanał za pomocą którego 
będziesz się kontaktować. 

• Zgromadź materiały, pomysły, 

- Działaj 



KANAŁY KOMUNIKACJ on – line

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, 
licencja: CC BY-SA

To zdjęcie, autor: Nieznany 
autor, licencja: CC BY-SA

To zdjęcie, autor: Nieznany 
autor, licencja: CC BY-SA

To zdjęcie, autor: 
Nieznany autor, licencja: 
CC BY-SA

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Lync_Server
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smartfon-huawei-y3-bialy_614570_1499739_350x350w50.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Co możesz 
robić? 

• Inspiruj się – szukaj pomysłów, wsparcia 
w sieci



https://www.facebook.com/groups/493694081019984/

https://www.facebook.com/groups/493694081019984/


Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Gry literackie 

Strona internetowa
Grupa na FB
Strona na FB 

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/kategoria/polka/gry-literackie/

https://domowy.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/kategoria/polka/gry-literackie/
https://domowy.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne


Lustro Biblioteki 

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl

http://lustrobiblioteki.pl/


SpołEd w bibliotece 

Żródło: https://centrumcyfrowe.pl/projekty/spoldzielnia-otwartej-edukacji-w-bibliotece/



Co możesz 
robić? 

• Współpracuj – dołączaj do inicjatyw już 
działających, lokalnych, ogólnopolskich, 
o zasięgu ogólnoświatowym 



Biblioteka w dychę 
Bajeczki dziesiąteczki



Czytelnicy zaklęci w 
sztuce



Sleeveface 



Otwórz ktoś booka
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
https://www.facebook.com/mbpdg/

https://www.facebook.com/mbpdg/


Otwórz 
ktoś booka 

– zasady 
zabawy 

• Zasady gry są bardzo proste!

• Wybierz cztery nazwiska dowolnych autorów-
pisarzy, prozaików, poetów lub nazwiska 
postaci literackich, z których dwa będą się ze 
sobą rymowały. 

• Jeśli uda Ci się skompletować całą czwórkę 
napisz swoją propozycję w komentarzu pod 
postem! – to dla nas sygnał, że wchodzisz do 
gry i możemy oczekiwać na Twoje nagranie, 
a dla uczestników informacja, które nazwiska 
zostały już wybrane

• Za pośrednictwem słuchawek odtwórz utwór 
zamieszczony poniżej: https://tiny.pl/tzsck

• Nagraj w kadrze poziomym film, na którym 
widać i słychać jak recytujesz w rytm 
podkładu muzycznego.

• Taki krótki, kilkusekundowy filmik z Twoim 
pomysłem wyślij na adres:
otworzktosbooka@gmail.com📩

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2Ftzsck%3Ffbclid%3DIwAR07NDBrR_zqyPhwiCquUOWLj1PVV9S9ejfjCnclp7ZEgkUS-RykoYHpfOI&h=AT1lu0eQPRb0oy6Zq7tfG9_CVs7uUe8oFDN4qbWiX34qM9oUCHJY24DCZCxLEiwyi_5KcYhQh5SSG3NlmXDXzmSnMsuZjiFpTCC0SORAe96btfvhmqGQZ8oj7kMj5iu7bTenUffndKUu-htSMTn9ZzXZzEDJRXNZlRQ1JgY2L-pXKez0297tLJylnuhXcvbIC9mXOsoAHpNg-Rx_1ROycQXvSVOU6VGBl6p4ZVhyecBjt7Sq1KmMbgsvyHgurst7You_hSX1ocfXHJcmUf-WVysvfGzwx7zwhpNrpr2SZ-MQwBm0ra5h2ffZmwWRIee0RWzG3LOQKP2whx5uDcLdSWOPW0rbhaUE1NKBD_j9KzCZv9TGlZwUU-OJWyAqTyyOqIA0FxG2rsPNgkm_5BZ2eUM61iabRIczxOjs8ERsmfnFAnwakoK6wpvsO05tiArOl_7S2x3RD0qJOt5m2XJwYm4wrnaxcSO_ljPXIKyODc75xSo76jsdZJArDLq4ycrK6MqaM7P8u4M45MRdopCosZ5M13V_bmzYINgnSjQruDS4LH7rK0q1UDImwkpSnQ_5ySFKpOliU9ku2c7POr0tc08-ZJ6zme8-_9D6yO_DU-HG1W10UsfCihgOWtwHWgdHOV6mw6eveXqvhLEzsg


Wirtualna wystawa
w Bibliotece
Publicznej w Krynicy
Zdroju

• https://www.bibliotekakrynica.pl/wystawa/ks-kanonik-
1wladyslaw-podraza-grid.html

https://www.bibliotekakrynica.pl/wystawa/ks-kanonik-1wladyslaw-podraza-grid.html


Przez ALFABET do 
KSIĄŻKI 
Biblioteka Miejska 
w Cieszynie

• https://www.facebook.com/bibliotekamiejskacieszyn/

https://www.facebook.com/bibliotekamiejskacieszyn/


Społeczna wymienialnia książek 
Skwer Ireny Sendlerowej w Cieszynie 

https://www.facebook.com/bibliotekamiejskacieszyn/

https://www.facebook.com/bibliotekamiejskacieszyn/


Zagadki dla czytelników

Źródło: https://www.facebook.com/mbpdg/

https://www.facebook.com/mbpdg/


Spotkania     
z autorami 

• Żródło: 

https://www.facebook.com/unia.literacka

https://www.facebook.com/unia.literacka


Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
wyzwania czytelnicze 



Krótki film o 
wirusie na literę 
K i o żmii 

• https://www.youtube.com/watch?v=BAxc99IhJT0&t=6s

• https://issuu.com/studiodinksy/docs/film-o-wirusie-na-k.-
inspiracje-do-pracy-iv

https://www.youtube.com/watch?v=BAxc99IhJT0&t=6s
https://issuu.com/studiodinksy/docs/film-o-wirusie-na-k.-inspiracje-do-pracy-iv


Co możesz 
robić? 

• Jeszcze ci mało? 

• Organizuj własne inicjatywy, bądź 
kreatywny, zapalaj innych do działania, 
dziel się, ucz innych, 



ESCAPE ROOM w 
wersji on – line? 

• https://docs.google.com/document/d/1Oufd
UqqOzCbkIgFHUIwsRaajvPmk7U7GmVhJ73W
Bk/edit?fbclid=IwAR2Luodi-GK7qrFF-
1AsuB2VPixIeEMiIvwCrzRU22Idw33le0Q8i7io
1rA

https://docs.google.com/document/d/1OufIJdUqqOzCbkIgFHUIwsRaajvPmk7U7GmVhJ73WBk/edit?fbclid=IwAR2Luodi-GK7qrFF-1AsuB2VPixIeEMiIvwCrzRU22Idw33le0Q8i7io1rA


Pomóż 
nauczycielom

… 

• Jesteś w czymś dobry? 
Matematyka? Chemia? 
Ortografia? 

• Możesz nagrywać 
materiały video, 
podkasty, tutoriale, 
lekcje dla dzieci, 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC

https://iteachu2.community.uaf.edu/shape-student-achievement-with-early-contact/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Noc w bibliotece? 

• Organizowałaś/organizowałeś 
imprezę w bibliotece? 

• Teraz nie jest to możliwe? 

• Sprawdź czy możesz zrobić on – line? 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC

https://necyklopedie.org/wiki/Duch_obecn%C3%BD
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Klub czytelnika on – line? 
Czemu nie! 

Pomyśl jak dotrzeć do 
seniorów.

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

https://bibliotekabol1.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Śledź hasztagi #

#bibliotekaonline

#zostanwdomuczytajksiazki

#czytamwdomu

#bibliotekazdalnie

#NieZostawiamCzytelnika



Jesteś gotowy na zmianę?
Jaki będzie twój pierwszy krok?  



Chcielibyśmy 
więcej:

1. Narzędzi – jak zrobić plakat, stronę 
internetową

2. Miejsc skąd czerpać zasoby na 
wolnych licencjach 

3. Prawo autorskie w bibliotece 

4. Więcej pomysłów na działania on-line



Podziekowania za 
inspirujące rozmowy 

przed powstaniem tego 
webinaru lecą do : 

Aleksandry Czetwertyńskiej

Anety Siejki

Anny Gawrońskiej

Moniki Schmeichel - Zarzecznej

Ewy Szczerkowskiej



Fundacja Centrum Cyfrowe

ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa

kontakt@centrumcyfrowe.pl


