
                     

 

 

Warsztat kreatywnego bibliotekarza  

 

4-5 września 2019 r. roku dwie grupy bibliotekarzy wzięły udział w warsztatach 

„Projektowanie gier planszowych, jako narzędzi promujących czytelnictwo”.  

Maciej Rynarzewski wprowadził bibliotekarzy w świat gier, które uczą zdrowego 

współzawodnictwa, budowania relacji międzyludzkich, wspomagają logiczne myślenie, 

pamięć a przede wszystkim są świetną odskocznią od świata pełnego komputerów i 

telewizji. Bibliotekarze poznali zasady projektowania gier edukacyjnych, tematycznych i 

sposoby ich wykorzystania w pracy z użytkownikiem. 

 

   

  

 



                     

 

10-11 czerwca 2019 to „Gra miejska – jak to łatwo powiedzieć, czyli jak stworzyć i 

przeprowadzić angażującą grę miejską w tradycyjnej formie”.  

Gra miejska może być wspaniałym narzędziem do promocji czytelnictwa w miejscach 

publicznych. Wychodząc w przestrzeń publiczną poszerzamy zakres oddziaływania 

biblioteki i mamy możliwość pozyskania nowych użytkowników. W tajniki gry miejskiej 

dwie grupy bibliotekarzy wprowadził Piotr Budzisz.  

 

   

   

Wrzesień = media społecznościowe. 16-17 września 2019 roku  Marcin Białecki – 

prowadzący szkolenie  „Blog, Instagram, Facebook – nudnym i brzydkim social mediom 

mówimy NIE” – omówił najważniejsze z dwiema grupami bibliotekarzy zasady przy 

tworzeniu i prowadzeniu treści w Internecie. Pokazał pozytywne i negatywne przykłady, 

konkretne casy i praktyczne porady, specjalnie dopasowane do potrzeb biblioteki. Podczas 

szkolenia wraz z uczestnikami przebrnął przez kilka zadań, które pomogą w codziennym 

prowadzeniu bibliotecznych mediów społecznościowych i odnalezieniu się internetowym 

gąszczu treści. Zwieńczeniem szkolenia była relacja live na FB. 

     



                     

 

 

    

    

Ostatnim tematem szkoleń dla bibliotekarzy w 2019 roku było „Zrób to sam (DIY), 

czyli kreatywny bibliotekarz”. 

 7-8-9 października trzy grupy bibliotekarzy pod czujnym okiem prowadzącego 

Macieja Rynarzewskiego rozwijały swoją kreatywność.  

Szkolenia pokazały, w jaki sposób wykorzystać naturalną, twórczą aktywność 

użytkowników biblioteki i przekonały, że praca manualna pozwala wyzwolić nawet 

najgłębiej skrywane pokłady kreatywności, redukują poziom stresu i dają ogromną 

satysfakcję. 

 

  



                     

 

   

 

  

  
 

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy  

w ramach zadania „Biblioteka – twórczo i aktywnie” dofinansowano  
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury Narodowego  ramach programu Partnerstwo dla książki  
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 


