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 TEMAT:  Planszóweczki w bibliotece – projektowanie i wykorzystanie gier planszowych w pracy z użytkownikiem od 1-99  

 

 DATA: 5 października 2017 roku, godz. 9.30   

  

 MIEJSCE: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Rynek 58, III piętro (sala konferencyjna) 

 

 ORIENTACYJNY PLAN DNIA DYDAKTYCZNEGO 

09.30 – 11.15 ZAJĘCIA 

11.15 – 11.30 PRZERWA 

11.30 – 13.00 ZAJĘCIA 

13.00 - 13.30 CIEPŁY POSIŁEK 

13.30 – 14.45 ZAJĘCIA 

 

 BLIŻEJ O TEMACIE:  

Od kilku lat obserwujemy niesłabnący wzrost zainteresowanie grami planszowymi w społeczeństwie. Jest to bardzo ciekawy trend. 

Gry planszowe to nie tylko interesującty sposób na spędzanie czasu i zabawę, ale także doskonałe narzędzie edukacji i nauki. Wśród wielu gatunków 

gier znajdziemy takie, które rozwijają pamięć, intelekt, spostrzegawczość czy wyobraźnię. Wykorzystanie analogowej zabawy do stymulowania 

rozwoju i socjalizacji stanowi ciekawą alternatywę dla gier komputerowych. Gry planszowe coraz częściej udostępniane są w bibliotekach. Wymaga to 

od bibliotekarzy dodatkowych kompetencji związanych z ogólną wiedzą na temat historii, gatunków oraz przeznaczenia gier planszowych dla 

odpowiednich grup wiekowych. 



 

Patronat medialny:     

 

“Planszówki” mogą także stanowić świetny dodatek do działań promocyjno-edukacyjnych prowadzonych w bibliotece. Wykorzystanie zaprojektowanej 

samodzielnie gry do utrwalenia lub podsumowania wiedzy zdobytej podczas zajęć, lub jako środek do przekazania ważnych treści młodemu czytelnikowi 

będzie z pewnością angażującym, atrakcyjnym i efektywnym sposobem. 

 

 PROWADZĄCY: 

  Maciej Rynarzewski 

Z wykształcenia jest historykiem, od 2008 roku pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (zbiory 

specjalne, digitalizacja, obecnie dział promocji), a od 2011 dodatkowo prowadzi firmę zajmującą sie 

projektowaniem grafiki i materiałów na potrzeby druku i nowych mediów. Od 2009 roku prowadzi 

Pulowerek.pl, który jest branżowym portalem dla bibliotekarzy z treściami rozrywkowymi i ciekawostkami.  Od 

czterech lat prowadzi także szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy w całej Polsce łącząc swoje doświadczenia z 

pracy bibliotekarza z umiejętnościami zdobytymi w pracy projektanta i grafika. Dzięki połączeniu tych dwóch 

„światów” umie stworzyć szkolenia szyte na bibliotekarską miarę.   

Prywatnie interesuje się kulturą science-fiction, grami planszowymi, wymyślaniem różnych rzeczy, a ostatnio 

także długimi spracerami z psem. 

 

Proszę o punktualny przyjazd na szkolenie.  

Obecność obowiązkowa! 

 

 KONTAKT: Beata Jasiak, bjasiak@wbp.wroc.pl, 71 33 52 237 
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