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Materiały z konferencji ,,Bibliokreacje 5, czyli kreatywny bibliotekarz’’ 
 

 

1. „Kreatywny jak bibliotekarz. Jak ukierunkować swoją kreatywność, aby 
przełożyć ją na ofertę biblioteki?” (prow. Marcin Skrabka, Good Books).  
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2. „Alfabet kreatywności dla bibliotekarzy dziecięcych” (prow. Natalia 

Gołubowska, Otwarty Zakład Artystyczny).  
 
Baza inspiracji: 
Film "Dlaczego jesteśmy kreatywni?", reżyser Hermann Vaske, (można obejrzeć go 

na Netflixie) 
Strona do dizajnu https://dodizajnu.pl/ 

Pomysły do zrobienia http://pomysly.e.org.pl/ 
Scenariusze warsztatów "Spinacz. Wolne pomysły z Dolnego Śląska na rok 2016 i 

potem", Strefa Kultury Wrocław 

Dwa projekty Narodowego Centrum Kultury  
- Ojczysty dodaj do ulubionych 

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualno
sci/wystawy-do-bezplatnego-pobrania 

- "Barwy wspólne" 

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwy-wspolne/aktualnosci/pakiet-edukacyj
ny 

Scenariusze treningów umiejętności społecznych: 
http://www.wwarszawie.org.pl/pl/component/content/article/23-wersja-polska/projekty

-opisy/311-scenariusze-treningow.html 
Publikacja Aleksandra Cieślak "Książka do zrobienia" 

Zapraszam również na moje strony, na których znajdą Państwo prezentowane 

podczas warsztatów materiały. Warto również śledzić Otwarty Zakład Artystyczny, 
niebawem pojawi się również strona, na której będą udostępnione przykładowe 

scenariusze różnorodnych warsztatów dla dzieci.  
https://www.facebook.com/otwartyzakladartystyczny 

Instagram otwarty_zaklad_artystyczny 

https://www.facebook.com/wolownowyjork 
Instagram wolow_new_york 
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Korzystając z materiałów i inspiracji z różnorodnych stron, proszę o zwrócenie uwagi 
na jakiej licencji są udostępniane i w jakim zakresie można z nich korzystać.  

 
Pozdrawiam,  

Natalia Gołubowska 

 
3. „Zawsze da się coś zrobić! - kreatywność w bibliotece” (prow. Bogumiła 

Tobota, Good Books). 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne 
 
 
Projekt „Po 100kroć Polska" 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pjAW9bXTZ4w 
 
Prezentacja oraz pokaz laserowy - Projekt Płock – co za historia!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iPOG1RoI_Dk&t=8s 
  
https://www.youtube.com/watch?v=IO3PgF45WNE&t=13s 
  
Strofy na Wiśle” - Projekt "Tak dla Historii, Tak dla przyszłości" 
https://www.youtube.com/watch?v=RficgTfT1jI 
  
Pokaz laserowy w Książnicy Płockiej 
https://www.youtube.com/watch?v=lP7WyqY2sxc 
  
Widowisko świetlne „Historia Płocka w obrazach” - ŚDM 2016 
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https://www.youtube.com/watch?v=9RjQfwoVr-0 
 
Podsumowanie projektu „Tak dla historii. Tak dla przyszłości” 
https://www.youtube.com/watch?v=dWF0qKkVyCU 
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Dziękujemy za udział w konferencji! :)  
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