
 

 
 
 

 

Tytuł szkolenia: Bezpłatne szkolenie z obsługi platformy IBUK Libra  
 
 
Opracowanie: Małgorzata Trąmpczyńska (Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie) 
Odbiorcy: od starszych klas podstawówki po seniorów 
Miejsce: szkolenie może być przeprowadzone online lub offline 
Czas: 90 minut 
Cele: 
- zaznajomienie z obsługą platformy do czytania e-booków; 
- poznanie różnic i podobieństw innych platform dostępnych w bibliotekach; 
- zapoznanie z narzędziem mentimeter; 
 
Materiały warsztatowe:  

- komputer; 
- dostęp do Internetu; 
- konto na ibuk.libra.pl; 

Przebieg warsztatów 
 

Czas Nazwa ćwiczenia i opis Wskazówki Materia
ły 

Przed 
zajęciami 

Przed zajęciami przygotuj również niewielką prezentację, 
która pozwoli skupić się uczestnikom nie tylko na osobie 
mówiącej, czy na współuczestniczkach/współuczestnikach 
spotkania.  

Sprawdź dzień 
przed Twoim 
szkoleniem, czy 
sprzęt ma 
aktualne 
oprogramowanie 
i czy działa! 

Komput
er, 

podłącz
enie do 
internet

u, 

10 minut 
max 

Powitaj uczestników/uczestniczki, krótko omów zasady 
komunikacji między Wami, szczególnie zabierania głosu. 
Poproś o włączenie chatu, przyda się w trakcie zajęć. 
Przedstaw program warsztatów.  
 
Zrób krótką sondę na temat tego czy znają inne niż Ibuk Libra 
platformy do czytania e-booków. Przeprowadź ją 
wykorzystując chat lub mentimentra. Samouczek do 
narzędzia: 
https://www.youtube.com/watch?v=vb48V28mASs 
Udostępnij ekran z wynikami sondy, tak by uczestnicy mogli się 
do niej odnieść. 

Z Mentimetra 
warto skorzystać 
również w 
przypadku wersji 
offline.  
 
 

jw. 

60 minut Po ustaleniu podstawowych informacji, przejdź do sedna 
spotkania, czyli omówienia obsługi strony ibuk.libra.pl.  
Pokaż uczestnikom/uczestniczkom przykładowe opcje: 
dodawanie kodu pin, strona główna krok po kroku, 
wyszukiwanie publikacji, filtrowanie wyników wyszukiwania, 
Twoja półka z książkami (myIBUK), nawigowanie po książce, 

 
jw. 

https://www.youtube.com/watch?v=vb48V28mASs


 

 
 
 

 

robienie notatek i zaznaczanie w tekście, usługa „Książka 
miesiąca”. 

10 minut W tej części opowiedz uczestnikom o innych platformach do 
czytania e-booków, dostępnych w Twojej bibliotece 
(Academica, Legimi). Omów różnice i podobieństwa, wady i 
zalety tych platform.  

 
Jw. 

10 minut Na zakończenie szkolenia daj grupie chwilę na ostatnie 
pytania. Poproś uczestników, aby wypowiedzieli się na czacie 
z czym kończą szkolenie. Mogą wypowiedzieć się chętni lub w 
zależności od czasu i liczebności grupy każdy uczestnik 
szkolenia 
 

 jw. 

 


