
 
 

 

 
 

Temat: Tysiąc książek w Internecie – jak twórczo pracować 
z literaturą dostępną online z czytelnikami w różnym wieku 

 

 

 
Dla kogo? 

 
Czy biblioteki cyfrowe to jedyne miejsce, gdzie znajdziemy literaturę online? Czy z książek i ilustracji 
dostępnych w Internecie da się stworzyć materiały promującą bibliotekę? Jak urozmaicić spotkania 

Dyskusyjnego Klubu Książki w oparciu o zasoby internetowe? Odpowiedzi między innymi na powyższe 
pytania podczas warsztatów „Tysiąc książek w Internecie”. 

Szkolenie skierowane jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego 
chcących poznać różne cyfrowe zasoby z literaturą, a także sposoby na ich wykorzystanie w pracy 

biblioteki. Uczestnicy dowiedzą się więcej o niestandardowych działaniach związanych z literaturą dostępną 
online, a także jak twórczo wykorzystać aktualne zasoby bibliotek. 

 
Grupa szkoleniowa: max. 20 osób. 

 

Program szkolenia: 
Spotkanie I (9.30-12.30) 

1. Literatura dostępna online – źródła: biblioteki cyfrowe (światowe, ogólnopolskie regionalne), muzea 
literackie online, strony WWW z książkami online do pobrania i twórczej pracy, podcasty literackie i inne  

2. Literatura dostępna online – narzędzia do remiksowania  
3. Czym dysponują aktualnie biblioteki – twórcze wykorzystanie katalogów zbiorów bibliotek przez 

uczestników 
 

Spotkanie II (9.30-11.30)  
1. Niestandardowe działania związane z literaturą dostępną online  

2. Praca własna uczestników – zaprojektowanie min. 1 działania w oparciu o zdobytą wiedzę 

 

Termin szkolenia, miejsce: 
Termin: 27-28 maja 2020 r., godz. 9.30-12.30 (I dzień), 9.30-11.30 (II dzień) 
Miejsce: Internet, platforma webinaryjna 

 

Warunki finansowe: 
Szkolenie jest bezpłatne. 

 

Osoba prowadząca: 
Agata Warywoda – bibliotekarka, trenerka, absolwentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 

(UMCS Lublin, 2012), Studium Pracy z Grupą i Zespołem (Fundacja Przestrzeń Rozwoju w Krakowie, 
2017), Akademii Trenerów Biznesu (Uniwersytet SWPS w Katowicach, 2019). Na co dzień pracuje jako 

specjalistka ds. działań edukacyjnych w Krośnieńskiej Bibliotece oraz trener w Akademickim Centrum 
Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Rzeszowie. Przygotowuje i prowadzi warsztaty z zakresu 

kompetencji cyfrowych (np. przydatne narzędzia internetowe, nowe technologie w edukacji) 
i kompetencji miękkich (np. asertywność, praca z celem, podstawy Porozumienia bez przemocy). 

Członkini Stowarzyszenia LABiB.  

 

 

Tryb zgłoszeń: 
Zgłoszenie polega na wysłaniu formularza on-line. 

 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 20.05.2020 r., godz. 12.00 

 
 


