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Cyfrowa publikacja Kadra kultury on-line podsumowuje projekt, który
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu realizował od czerwca
do października 2020 roku. Był to cykl pięciu modułów warsztatowych
w całości prowadzonych za pośrednictwem narzędzi internetowych. Zajęcia
przygotowali i zrealizowali eksperci w dziedzinie zarządzania i promocji
kultury oraz mediów elektronicznych. Projekt dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
Uczestnicy projektu Kadra kultury on-line poznali różne aspekty organizowania,
realizacji i promocji przedsięwzięć kulturalnych w środowisku cyfrowym.
Podczas warsztatów Elementarz pracy zdalnej Dominik Pokornowski
przypomniał najważniejsze zasady tej formy pracy. Zwrócił m.in. uwagę
na bezpieczeństwo cybernetyczne i higienę pracy przed komputerem
(nie tylko w domu…). Drugi moduł – prowadzony również przez Dominika
Pokornowskiego – obejmował bardziej szczegółowe zagadnienia związane
ze Skutecznym zarządzaniem on-line. Uczestnicy poznali narzędzia
usprawniające działania zespołu, którego członkowie pracują zdalnie.
Jak podkreślał, w zespole najistotniejsza jest komunikacja.
Do nowatorskich działań promocyjnych podczas Warsztatów z webwritingu
zachęcała Katarzyna Drewnowska-Toczko. Uczestnicy prowadzonych
przez nią warsztatów dowiedzieli się, jak przygotować skuteczny tekst do
newslettera, a jak na stronę internetową, jak poruszać się w gąszczu mediów
społecznościowych i jak formułować swój przekaz medialny.
Czwarty moduł E-trening prezentacji i wystąpień przed kamerą był odpowiedzią
na zapotrzebowanie, które zrodziło się nagle wiosną 2020 roku. Znacznie
ograniczona została nasza mobilność. Mariusz Kluszczyński uczył podstaw
prezentowania się przed kamerą i zdalnych wystąpień medialnych. Warsztaty
miały charakter typowo praktyczny. Jak podkreślał, tylko nieustanny trening
pozwala wyeliminować niedociągnięcia, które wychwytuje kamera.
Piąty moduł zatytułowany był Domowe studio filmowe. Uczestnicy
warsztatów prowadzonych przez Marcina Klawińskiego i Wojtka Budnego
dowiedzieli się, jak – w zależności od celu i charakteru zadań – zorganizować

takie domowe studio. Jak w pełni wykorzystać dostępne narzędzia i jakich
zasad przestrzegać, aby realizowane materiały wideo były profesjonalne
i przyciągały publiczność.
Teksty zamieszczone w publikacji współgrają z charakterem poszczególnych
zajęć. Każda z osób prowadzących warsztaty w ramach projektu kładła
nacisk na inny aspekt cyfrowej aktywności kadr kultury, stąd tak różna forma
publikowanych materiałów. Zamieszczając krótką bibliografię i przydatne
linki zachęcamy wszystkich czytelników do samodzielnych poszukiwań,
poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności, które pomogą tworzyć nową
jakość w przestrzeni internetowej. Zachęcamy też do śledzenia oferty
szkoleniowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, która na
bieżąco będzie uzupełniana o warsztaty przybliżające innowacyjne formy
animacji kultury, reguły nowoczesnego zarządzania projektem kulturalnym
(zarówno prowadzonym on-line, jak i w tradycyjnej – stacjonarnej formie)
i sposoby na skuteczną i angażującą odbiorców promocję działań twórczych.
Przede wszystkim jednak zachęcamy do rozmów i spotkań, gdyż nigdy
wcześniej komunikacja między nami nie była tak prosta, jak w epoce globalnej
wioski. Za sprawą internetu kurczą się odległości, a ciągle doskonalone
translatory sprawiają, że zanikają nawet bariery językowe.

Elementarz pracy zdalnej
Dominik Pokornowski

1. Doświadczenia z wiosny 2020 uświadomiły nam, że praca zdalna jest nie
tylko możliwa, ale też czasem konieczna. O ile stosunkowo łatwe wydaje
się działania w pojedynkę – wykonywanie konkretnych zadań zleconych
przez przełożonego, tak zespołowa praca zdalna stanowić może wyzwanie
dla naszych nawyków i sposobu działania. Czym różni się zespołowa praca
zdalna od tej realizowanej bezpośrednio? Na jakie aspekty działania należy
zwracać uwagę? Które nawyki (nieszkodliwe w biurze) wyplenić?
Szczególną uwagę zwróciłbym na transparentność. Wiedza o tym, kto nad
czym pracuje jest bardzo istotna dla funkcjonowania zgranego i skutecznego
zespołu, niezależnie od warunków współpracy.
Jednocześnie, tryb pracy zdalnej wymaga od nas pewnej dyscypliny.
Kiedy nasze zadania, nasza praca jest w jakiś sposób widoczna, działa to
mobilizująco i wprowadza prosty mechanizm autodyscypliny.
Zdalna praca zespołowa wbrew pozorom nie musi znacząco różnić się od
tej wykonywanej razem w biurze. Jest tak dlatego, że aktualnie możemy
bezproblemowo korzystać z różnych narzędzi komunikacyjnych. Możemy
nie tylko swobodnie rozmawiać, ale i widzieć się oraz widzieć wspólnie swoją
pracę. Kiedy zespół korzysta z wybranej aplikacji do zarządzania zadaniami
(np. Trello – forma tablic Kanban), praca zdalna może być równie efektywna,
jak ta „realna w biurze”.
Sądzę, że głównymi nawykami, które warto wyplenić będzie zwłoka
w komunikowaniu pozostałym osobom w zespole o różnych sprawach
związanych z pracą oraz odkładanie trudnych lub dużych zadań na później.
Ponownie sądzę, że to są złe nawyki, które nie są charakterystyczne dla
pracy zdalnej, ale po prostu pojawiają się w zespołach.
2. Jakie aplikacje są najlepsze do wykonywania konkretnych typów zadań?
Jak stworzyć bezpieczny warsztat pracy dla siebie i przestrzeń wspólną do
pracy w grupie zdalnej?
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zastanowić się na samymi zadaniami,
nad ich kategorią. W instytucjach kultury i organizacjach zasadniczo mamy
do czynienia z dwoma kategoriami zadań.
Jedne z nich to elementy budujące projekt. Zgodnie z definicją, projekt
to zestaw powiązanych ze sobą zadań, prowadzących do określonego,
unikalnego celu, w określonym czasie (to bardzo ogólna definicja projektu).

Drugi rodzaj wiąże się z procesami, a więc powtarzalnymi zadaniami.
Oczywistym przykładem może być tu praca specjalistów w księgowości,
gdzie regularnie procesuje się podobne zadania.
Kluczowy, z punktu widzenia wygody i skuteczności działania, jest łatwy
dostęp do zadań, które są adresowane do konkretnego pracownika. Nawet
w obszernym projekcie i szeregu procesów w codziennej praktyce pozostaje
lista kilku zadań do zrobienia przez konkretnego pracownika. Na podstawie
moich doświadczeń podkreślam: wiem, że to jest jedna z najważniejszych
rzeczy – mieć listę swoich zadań do zrobienia w danym czasie.
Przestrzeń zespołowa do pracy zdalnej (i nie tylko) to po prostu jedno miejsce
– aplikacja, program, tablica w biurze, gdzie te listy są gromadzone.
3. Kilka słów o zarządzaniu zadaniami metodą „Getting Things Done”.
Getting Things Done, w skrócie GTD, w tłumaczeniu z języka angielskiego to
doprowadzanie roboty do końca.
Jest to popularna metoda organizacji zadań, która opiera się na kilku krokach
zarządzania zadaniami. Twórcą metody jest David Allen, który opisał ją
w książce pt. Getting Things Done. The Art of Stress-Free Productivity
(wydana również w Polsce).
Istotą metody jest korzystanie z listy zadań. Może ona być w formie
papierowej, ale również w formie aplikacji czy programu. Dawid Allen
wskazuje, że przy zarządzaniu zadaniami powinniśmy działać w oparciu
o schemat kilku kroków, które podejmujemy w sposób ciągły i regularny.
Pierwszy z nich to kolekcjonowanie zadań. Chodzi o to, aby gromadzić wszystkie
zadania, jakie mamy, w myśl zasady: czego nie ma na liście, to nie istnieje.
Drugi krok, to analiza zadań, ich kategoryzowanie (trudne, łatwe, ważne,
mniej istotne).
Kolejnym krokiem jest porządkowanie zadań w kontekście terminów, miejsca
pracy oraz samej kategorii zadania, np. pisanie dokumentów, spotkania, itd.
Czwarty krok to codzienny przegląd i weryfikacja listy zadań. Wreszcie krok
piąty to realizacja.

4. Jeśli prawdą jest, że większość projektów upada przez złą komunikację,
to jak ją usprawnić w zarządzaniu zdalnym?
Koniecznie należy pamiętać o ciągłości komunikacji. W trybie pracy zdalnej
nie mamy możliwości zagadać koleżanki przy biurku obok i po prostu zapytać
o jakąś kwestię. Potrzebujemy przestrzeni, która w jakiś sposób dawałaby
analogiczne możliwości. Miejsce, gdzie można łatwo „zagadać” kogoś. Takim
rozwiązaniem jest wykorzystanie komunikatora – programu, aplikacji, który
jest łatwo dostępny (poprzez telefon i komputer). Co więcej, spotkania
zespołu mogą z powodzeniem odbywać się także przez taki komunikator.
Przy czym wtedy – w trybie połączenia wideo, aby wszyscy widzieli się
nawzajem, widzieli swoje twarze. Wiadomo przecież, że komunikacja
niewerbalna, mimika twarzy, kontakt wzrokowy są niesłychanie ważne.
Zatem, udana zdalna komunikacja to taka, która zakłada wykorzystanie
komunikatorów. Dzięki nim uzyskamy formę komunikacji w zespole bardzo
zbliżoną do tej realnej, z biura.

5. Czym jest „praca głęboka” i jakie są korzyści z jej stosowania/wdrożenia
w praktyce pracy zdalnej?
„Praca głęboka" to określenie wprowadzone przez Cala Newporta w książce
pod tym samym tytułem.
Koncepcja pracy głębokiej opiera się zasadniczo na skupianiu się na
zadaniu. Jak wiadomo, aktualnie jest to trudne. Żyjemy w dużym szumie
informacyjnym, swoistym śmietniku wizualnym. Nasze podstawowe
narzędzia pracy – komputer i telefon – również są pełne rozpraszaczy. Autor
postuluje i opisuje praktyczne sposoby na bycie skupionym. Najprostsza
metoda to zakładanie określonego czasu na dane zadanie i praca tylko
nad nim. Włącznie z całkowitym wyciszeniem telefonu czy schowaniem
się przed współpracownikami, jeśli pracujemy w przestrzeni wspólnej.
Z własnego doświadczenie mogę potwierdzić skuteczność tej metody.

Dobre praktyki
►

podejmuj od rana zadania trudne i ważne
(wtedy mamy najwięcej energii)

►

naucz się pracować w krótkich odcinkach czasu,
w którym „wyłączasz się” i skupiasz tylko na zadaniu,
zacznij od 20 minut, nie przekraczaj 60 minut

►

zadania duże rozbijaj na mniejsze, zakończenie,
który będzie przybliżać Cię do zakończenia zadania dużego, np.
Napisanie wniosku:
– analiza wymaganej dokumentacji
– przygotowanie programu
– przygotowanie budżetu
– wypełnienie wniosku

Zarządzanie pracą i komunikacją
Trello – aplikacja w modelu tablicy Kanban, interfejs w języku polskim
Todoist – aplikacja w modelu GTD, interfejs w języku polskim
Asana, Quire – aplikacje w modelu GTD i Kanban
Slack, Telegram, Teams – popularne komunikatory

Skuteczne
zarzadzanie on-line
Dominik Pokornowski

1. Z naszej praktyki zawodowej wiemy czym jest projekt, ale realia
współczesnego świata oczekują od nas, żeby nasze projekty były „zwinne”
(ang. agile). Jaka jest geneza tego zjawiska? Jakie są cechy tego typu
projektów? W czym się ta ich „zwinność” (agility) przejawia?
Początek „zwinnych” metodologii zarządzania projektami bierze się
oczywiście ze środowiska programistów i świata technologii. Już w latach
80. XX wieku widać było wyraźnie, że dotychczasowe klasyczne, kaskadowe
metody zarządzania projektami informatycznymi nie zdają egzaminu
i sprawiają wiele różnych problemów. W 2001 roku grupa amerykańskich
ekspertów (m.in. Ward Cunningham – twórca Wikipedii) zredagowała
i opublikowała „manifest zwinności”. Jest to swego rodzaju kodeks, który
stanowi fundament, na bazie którego powstały różne narzędzia i metody
zarządzania. Na przestrzeni lat powstało kilkanaście znaczących podejść
i dziesiątki różnych wariacji. Niektóre z nich są na tyle uniwersalne,
że można je z powodzeniem stosować również w organizacjach miękkich,
np. instytucjach kultury.
W ogólnym ujęciu definicja zwinności to zdolność do działania i reagowania
na zmiany w celu osiągnięcia sukcesu w niepewnym i zmiennym otoczeniu.
Jak widać, jest to bardzo uniwersalna definicja, która bardzo dobrze wpisuje
się w aktualną sytuację. Manifest wylicza cztery fundamentalne wartości:

►

ludzie i relacje między nimi są ważniejsi niż definicja
procesów i narzędzi

►

działające rozwiązania, produkty, usługi, programy (można
to rozumieć również jako dobrze zorganizowane i wartościowe
merytorycznie wydarzenia kulturalne) są ważniejsze od
wcześniej przygotowanej dokumentacji

►

komunikacja i współpraca z odbiorcami (publicznością) jest
ważniejsza od wcześniej ustalonych kontraktów, umów

►

reagowanie na zmianę jest o wiele ważniejsze niż wcześniej
założony plan.

2. Czym w najogólniejszym zarysie jest narzędzie Kanban?
Metoda Kanban to wywodzące się z Japonii narzędzie do zarządzania pracą.
Opiera się na wykorzystaniu tablicy, na której gromadzone są zadania.
Kanban to narzędzie wizualizacji pracy. Dzięki wizualizacji zespół może
dysponować całym projektem, zachowana jest transparentność. To znaczy,
że cały projekt, wszystkie zadania są dostępne dla wszystkich i każdy widzi,
kto nad czym pracuje. W ten sposób bardzo łatwo jest ustalać priorytety
i zarządzać zadaniami.
3. W jakiego typu projektach warto je stosować?
Kanban z powodzeniem może być stosowany i w projektach i w procesach.
Samo narzędzie jest bardzo elastyczne, ponieważ to zespół decyduje
w jaki sposób chce organizować tablicę. Jako narzędzie może być skutecznie
wykorzystane np. przy organizacji festiwalu, gdzie mamy wiele powiązanych
ze sobą zadań. Z drugiej strony Kanban sprawdzi się również w przypadku
zarządzania typowym procesem, np. prowadzenie całorocznych warsztatów:
od rekrutacji, przez wprowadzenie kolejnych zajęć, po rozliczenie całości.
4. Zasady funkcjonowania i reguły posługiwania się (czytania) Kanban.
Siłą metody Kanban jest jej prostota. Metoda opiera się na trzech regułach.
Pierwsza z nich to ustawianie priorytetów. Im coś jest na tablicy wyżej, tym
jest ważniejsze.
Druga reguła to odzwierciedlenie czasu. Karta z zadaniem jest przesuwana
przez zespół pomiędzy kolumnami, oznaczającymi status realizacji (np. „do
zrobienia”, „w trakcie realizacji” „w rozliczeniu”, „zakończone”).
Trzecią regułą jest realność tablicy. To zasada mówiąca o tym, że tablica powinna
zawsze odzwierciedlać realny stan naszej pracy (co jest zrobione, a co nie).
Bardzo ważnym aspektem pracy z tablicą jest odpowiednie limitowanie pracy.
Chodzi o to, aby zadania były przypisywane do ludzi w wyważony sposób,
aby uniknąć sytuacji, że jedna osoba jest odpowiedzialna za kilkanaście
zadań, a druga tylko za jedno. Warto pamiętać również o strumieniu pracy.
Co oznacza przesunięcie zadania ze stanu „w realizacji” na stan „zrobione”?
Cały zespół musi działać wspólnie, aby dla każdego było jasne, co oznacza
kategoria „zrobione”. W przypadku publicznej instytucji kultury bardzo
ważne jest definicja „zrobione” i „rozliczone”.

Zarządzanie strumieniem pracy to także niwelowanie blokad, kiedy na głowie
jednego praconika kumuluje się wiele pracy. Np. przy organizacji festiwalu
może pojawić się sytuacja, gdzie w jednym momencie będzie do podpisania
szereg umów. Jeśli wszystkie mają być zatwierdzone przez księgowość, to
będzie to potencjalny punkt blokujący postęp w zadaniach. Praca z tablicą
Kanban może wizualizować takie zagrożenie.
5. Jakie aplikacje online oparte są na tablicy Kanban, które są szczególnie
godne polecenia i dlaczego?
Istnieje wiele programów do zarządzania projektami. Jedne z nich są większe,
inne mniejsze. Na przestrzeni ostatnich lat korzystałem z kilku różnych
rozwiązań, warte polecenia na dziś są dwa z nich: Trello i Asana.
Trello funkcjonuje w oparciu o japońską metodologię organizacji pracy
– kanban. System opracowano i wdrożono po raz pierwszy w latach
pięćdziesiątych XX wieku w zakładach Toyoty. W języku japońskim słowo to
oznacza „widoczną kartkę”. Jak to działało w Toyocie? Na dużych tablicach
wieszano kartki z zadaniami i w odpowiednim czasie, po wykonaniu różnych
etapów, zmieniano ich miejsce. Trello to nic innego jak wirtualna tablica kanban.
Prosty i przejrzysty system umożliwia zarządzanie zadaniami i organizację
pracy poprzez budowę układu tablic, list i kart. Bazą jest tablica, na której
możemy tworzyć listy. Na nich z kolei tworzymy karty. A te są strumieniami
różnych informacji, które publikują uczestnicy, może to być np. lista zadań,
załączniki (pliki z komputera oraz chmury Google Dokumenty lub Microsoft
One Drive), kategorie i komentarze. Możemy określać terminy, które łączymy
zewnętrznym kalendarzem (z naszego pakietu biurowego).
Nie brakuje modułu umożliwiającego przeprowadzenie głosowania w ramach
grupy współpracowników. Karta jest także otwarta na dyskusję przez system
komentarzy. Chyba najważniejszym atutem Trello jest płynne zarządzanie
wszystkimi obiektami. Działa w systemie drag’n’drop. Od użytkownika zależy
sposób budowy systemu: czy tablice będą odpowiadać poszczególnym
projektom lub działom. Listy mogą być obszarami zadań poszczególnych
pracowników, ale mogą być także częściami projektu. Trello daje możliwość
dużej elastyczności w projektowaniu całej struktury. Projekty rozpisywane
w Trello mogą być szybko wizualizowane w widoku kalendarzowym.

Program dostępny jest z chmury (tj. poprzez przeglądarkę www lub
dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne) posiada system powiadomień.
Program świetnie nadaje się do wdrożenia w kilkunastoosobowym zespole.
Najlepiej działa w grupie do 10 osób. Warto wiedzieć, że do każdej tablicy
możemy zapraszać konkretnych użytkowników, a nawet udostępniać
je publicznie, jeśli potrzebujemy podzielić się informacją o projekcie z kimś
spoza zespołu.
Trello można personalizować w podstawowym zakresie (kolor tła,
profil użytkownika). Dane umieszczane w systemie można importować
i eksportować w popularnym formacie json.

Dobre praktyki
najważniejszą zasadą przy stosowaniu metody Kanban,
jak również każdego narzędzia dla pracy zespołowej jest
kompletność

►

to oznacza, że w przypadku stosowania jakiegoś narzędzia
musimy mieć pewność, że cały zespół będzie na nim pracować

►
►

dlatego tak ważne jest:

– odpowiednie zrozumienie samego narzędzia,
– ustalenie reguł,
– dokładne poznanie metody
cały zespół musi być przekonany i mieć pewność,
że stosowanie narzędzia przyniesie korzyść, np. usprawni pracę
czy ułatwi komunikację

►

jeśli chociażby jedna osoba nie będzie korzystać z wybranej
metody czy programu, wtedy to nie zadziała

►

Innym, alternatywnym rozwiązaniem jest Asana. To rozbudowany program
oparty na strukturze to-do. Ideą aplikacji jest schemat listy zadań: zadanie,
osoba, termin. Asana jest elastyczna i intuicyjna, dostępna przez przeglądarkę
www i aplikację mobilną.
Program, podobnie jak Trello, pozwala na tworzenie wielu obszarów
roboczych, do których można zapraszać współpracowników. Tworzone
zadania możemy dość łatwo układać w projekty a wewnątrz nich w sekcje.
Trzeba zaznaczyć, że przy każdym zadaniu możliwe jest dodanie nie tylko
informacji o tym, kto ma się nim zająć, o terminie realizacji, ale może być
wzbogacone opisem, załącznikiem (pliki z komputera i różnych dysków
chmurowych, np. Google Dokumenty). Przy każdym z nich istnieje opcja
stworzenie dyskusji na zasadzie systemu komentarzy.
Aplikacja posiada wewnętrzny system powiadomień i integruje się
z zewnętrznymi kalendarzami, zatem zespół może wygodnie widzieć, co
się dzieje z harmonogramem projektu. Asana posiada przejrzysty interfejs
graficzny i kilka motywów, które może sobie wybierać użytkownik.

Polecane książki
►
►
►

Marcus Hammaberg, Joakim Sundén: Kanban. Gliwice, 2020
Henning Wolf: Zwinne projekty w klasycznej organizacji Scrum,
Kanban, XP. Gliwice, 2014
Andrew Stellman, Jennifer Greene: Agile. Przewodnik po
zwinnych metodykach programowania. Gliwice, 2015

oraz blogi i podcasty
►
►

https://www.orszewski.com/
https://kanbanprzykawie.pl/

Dominik Pokornowski – aktualnie Scrum Master
i konsultant Agile, wcześniej project manager z 14-letnim
doświadczeniem w kierowaniu projektami IT (serwisy,
portale, aplikacje), dla instytucji kultury, przemysłów
kreatywnych i branży Public Relations. Trener
i wykładowca z 8-letnim stażem. Konsultant strategii
komunikacjiirozwojubiznesowegostartupów,organizacji
pozarządowych i instytucji kultury. Z wykształcenia
filozof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ukończył
studia podyplomowe z zakresu Public Relations oraz Zarządzania Projektami.
Uzyskał certyfikacje z zarządzania projektami AgilePM® Agile Project
Management, Agile Software Development EDX, Information Security
System ISO 27001:2013, Business Continuity Management System ISO
22301:2014. Od 9 lat zarządza projektami, a od 2010 roku konsultant z zakresu
komunikacji internetowej, PR-u i zarządzania projektami z dorobkiem ponad
1400 godzin szkoleniowych. Specjalizuje sięwszkoleniach dla instytucji kultury,
administracji i organizacji społecznych. Przez 7 lat kierował komunikacją
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Lider wielu projektów webowych,
aktywny trener i konsultant komunikacji internetowej. Współpracował
jako trener i konsultant w ponad 75 organizacjach: Narodowy Instytut
Audiowizualny, Filmoteka Narodowa, Narodowe Centrum Kultury, Instytut
Kultury Miejskiej w Gdańsku, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Fabryka
Sztuki w Łodzi, Narodowe Centrum Piosenki Polskie w Opolu, Centrum
Promocji Informatyki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Mazowiecki
Instytut Kultury, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego. Wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Wyższej
Szkole Handlowej i Wyższej Szkole Gospodarki.

warsztaty
z webwritingu
Katarzyna Drewnowska-Toczko

Jak pisać o kulturze w sieci językiem krańcowej jasności?
3 i pół wskazówki webwritingowej dla heroin multitaskingu
i czempionów bieżączki.
Czy są tu ze mną humaniści? Jeśli tak, jak ja jesteście po kierunku
humanistycznym, może nawet po jakiejś egzotycznej filologii (kłania się
iberystka z nieużywanym dyplomem), wiedz, że rozumiem ból, który czujesz
na widok słowa „webwriting”.
Znam też to uczucie lekkiego zażenowania na widok kolejnego tytułu z serii
„5 rzeczy, które absolutnie natychmiast musisz wiedzieć o…” czy „4 tajemnice,
bez których po prostu nie da się…”. Z szacunku proponuję Ci więc zestaw
3 i pół wskazówek, które nie uśmierzą bólu istnienia, ale może złagodzą
nieco objawy wywołane pracą w kulturze.
1. Zapomnij o „kopiuj-wklej”, czyli siła targetowania.
Nie każdy komunikat, który umieszczasz w internecie, jest okazją do
poćwiczenia literackich umiejętności – większość wpisów na stronie www
i w mediach społecznościowych pełni rolę stricte informacyjną. Czasem aż
kusi, by ten sam krótki tekst wrzucić w identycznej formie we wszystkich
kanałach, ale zanim ulegniesz, zadaj sobie następujące pytania:
►

Dla kogo to piszę, a kto to faktycznie przeczyta?

►

W jakim wieku jest czytelnik? Jakie ma wykształcenie
i nawyki komunikacyjne?

►

Z jakiego urządzenia korzysta? Z komputera czy smartfona?

►

Gdzie jest umieszczony tekst? Na stronie www, blogu czy w social media?

Oparta na regularnym monitorowaniu statystyk wiedza na temat odbiorców
jest kluczowa w kontekście promocji, powinna też wpływać na wybór
języka, którego używasz. Zarówno statystyki platform społecznościowych,
jak Google Analytics dają Ci wgląd w to, kim jest Twój odbiorca, jaki rodzaj
treści preferuje, ale przyda się też oparta na technice persony refleksja na
temat Twojej grupy docelowej.

Wykorzystuj wszelkie okazje, by ankietować swoich odbiorców (ankiety
na Instagram Stories, w grupach na Facebooku), pytaj wprost, jakie treści
chcą czytać. Trzymaj też rękę na pulsie internetowych trendów i badań
w zakresie praktyk komunikacyjnych Polaków – polecam raporty Sotrendera
i NapoleonCat.
2. Zaprojektuj tekst, czyli lament nad tym, że 80% ludzkości czyta tylko tytuły.
Wszyscy czytamy teksty internetowe bardzo pobieżnie – wręcz skanujemy
je wzrokiem, zatrzymując się na najlepiej widocznych fragmentach. Pisząc
tekst na stronę www, pamiętaj więc, by miał wyraźną strukturę, czyli:
►

chwytliwy tytuł (budzący zaciekawienie, emocje, obiecujący ciekawe
rozwinięcie, a także – niespodzianka – zawierający wyliczankę);

►

nagłówek, który stanowi sformułowaną językiem korzyści pigułkę
treści; zapowiadający, o czym jest dalsza część tekstu i dlaczego
warto się z nią zapoznać;

►

treść, podzieloną na krótkie, wyraźne, opatrzone śródtytułami części;

►

kluczowe w tekście informacje umieszczone w ramkach
lub wyróżnione wizualnie.

Teksty w mediach społecznościowych podlegają nieco innej poetyce – przede
wszystkim są zazwyczaj odczytywane na ekranach smartfonów, a więc muszą
być jeszcze krótsze, bardziej konkretne i przyjazne dla użytkowników.
►

Planuj posty na FB i IG przy użyciu Creator Studio, bezpłatnego
narzędzia Facebooka, które pomoże Ci ogarnąć w przyjazny sposób
statystyki i wykorzystać wszystkie funkcje redaktora;

►

pamiętaj o sile emotikonów – nie wszystkie wyglądają godnie,
ale możesz ich używać jako wizualnych wyróżników w tekście;
uwagę zwracają też inne kroje czcionek, które skopiujesz dzięki
Unicode Text Converter;

►

dłuższy post podziel na mniejsze, przyjazne fragmenty;

►

pamiętaj o materiale graficznym – odpowiednio przygotowana
grafika (polecam Canvę) zwróci uwagę w newsfeedzie użytkowników.

Czas na ostatnią, kluczową wskazówkę:
3. Jak to powiedzieć prościej, czyli o języku krańcowej jasności.
Spójrz na gotowy tekst i skróć go. Potem jeszcze raz, i jeszcze - aż pozbawisz
go niepotrzebnych ozdobników, znaków niepewności czy stylistycznych
perełek, bez których jednak jest doskonale czytelny. Jeśli cały czas masz
wątpliwości, skorzystaj z Jasnopisu lub przetestuj swój tekst na żywym
organizmie, czyli na kimś, kto nie ma pojęcia, o czym piszesz.
Skracanie jest tak bolesną praktyką, że wiedziona współczuciem pozostawiam
Ci ostatnie pół wskazówki.
3½. Testuj!
Pamiętaj o upraszczaniu i operowaniu językiem korzyści, ale nie zapominaj,
że Twoi odbiorcy są naprawdę wyjątkowi, a Ty bardzo dobrze ich znasz! Próbuj
różnych rozwiązań, zmieniaj formaty i eksperymentuj, cały czas monitorując
statystyki, a na pewno nie popełnisz najcięższego grzechu redaktora:
nie zanudzisz ich na śmierć :)
Jeśli chcesz odświeżyć swoje spojrzenie na tekst jako element doświadczenia
odbiorcy, polecam inspirujące publikacje UX dla kultury Agi Napłochy
i Design Thinking w kulturze Agnieszki Kaim.
Życzę Ci wielu skutecznych tekstów o imponujących zasięgach.
Nie trać przyjemności z pisania i do zobaczenia w internetach!

Polecana literatura i przydatne linki:
►

Aga Napłocha: UX dla kultury (publikacja cyfrowa)
https://theawwwesomes.org/ux-dla-kultury

Design Thinking w kulturze Agnieszki Kaim
► blog o PR i marketingu w kulturze https://wniedoczasie.pl/
► http://www.webwriting.ikm.gda.pl/
►

DOBRE PRAKTYKI:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

unikaj strony biernej, trybu przypuszczającego
używaj prostych słów
twórz krótkie zdania
pisz bezpośrednio, na „Ty"
bądź konkretna/y, pisz do rzeczy
usuwaj wszelkie ozdobniki i wyrazy niepewności
liczby mówią same za siebie – używaj statystyk i zestawień
unikaj dużych, pustych słów
wykorzystaj frazeologizmy, metafory i porównania
nie bój się słów kluczowych
słownictwo branżowe? Tak, ale... zawsze w kontekście
wybranej grupy docelowej.

Katarzyna Drewnowska-Toczko – specjalistka
w zakresie komunikacji, media relations, PR
i kreowania wizerunku instytucji. Przez ponad
8 lat rzeczniczka prasowa i kierowniczka działu PR
w CSW w Toruniu, od 2010 roku prowadzi szkolenia,
wykłady i współtworzy strategie komunikacji i promocji
z użyciem mediów społecznościowych dla instytucji
kultury, NGO, startupów i przemysłu kreatywnego.
Współpracowała m.in. z Filmoteką Narodową
i Instytutem Wizualnym, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Fabryką
Sztuki w łodzi, Fundacją Artystyczna Podróż Hestii, Fundacją Bęc Zmiana,
Stowarzyszeniem Kongres Kobiet, Akademią Teatralną w Warszawie
i z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Tofifest. Połowa duetu 3.14
Public Relations.

e-trening prezentacji,
wystapien` przed kamera
Mariusz Kluszczynski

Warsztaty prowadzone przez Pana miały typowo praktyczny charakter
i odbywały się w ramach projektu przygotowującego do pracy zdalnej,
do jakiej wiosną 2020 roku zmusiła nas pandemia. Warto zwrócić uwagę na
kilka elementów wystąpień medialnych czy publicznych, o których zawsze
trzeba pamiętać – bez względu na okoliczności. Co jest najważniejsze, na
co zwrócić szczególną uwagę?
Oczywiście, pandemia trochę zmieniła sposób naszego działania, pewne
reguły zostały poluźnione. Nic się jednak nie zmieniło, jeżeli spojrzymy na
merytoryczną stronę wystapień medialnych i publicznych. Nadal każdy, kto
występuje w telewizji musi przede wszystkim wiedzieć, co chce powiedzieć.
Musi po prostu być doskonale przygotowany merytorycznie. Z drugiej strony
cały czas – to się również nie zmieniło – pamiętać należy o tym, że telewizja
ujawnia nasze słabości.
To znaczy?
Kamera bezwzględnie wyłapuje to, co w codziennym życiu uchodzi nam
płazem. Może to być na przykład mowa ciała, mimika, sposób mówienia
– wszelkie niedoskonałości i słabości kamera w bezlitosny sposób pokaże.
I właśnie nad tym należy pracować…
Dlatego podczas warsztatów trenujemy, omawiamy, pokazujemy
i sugerujemy, co należy zmienić. W kwestii wystąpień publicznych czy
wystapień medialnych, najwżaniejszy jest trening. Wielokrotne próby,
nagrywanie, oglądanie i analizowanie, a następnie wprowadzanie poprawek.
I znów próbowanie, i tak do skutku.
Zdalna forma warsztatów wymusiła pewne modyfikacje w programie.
W normalnych okolicznościach, gdy na warsztatach spotykamy się twarzą
w twarz, możemy trenować, wykorzystując kamerę i mikrofon, i na bieżąco
wszystko omawiać. W wersji zdalnej było to nieco trudniejsze. Mogliśmy za to
skupić się na nowoczesnych narzędziach, podpowiadaliśmy w trakcie zajęć,
w jaki sposób z nich korzystać, co możemy zrobić w takim domowym mini
studiu telewizyjnym, żeby nasze wystąpienie było jak najbardziej atrakcyjne.

Jakie są najczęstsze błędy?
Piewsza sprawa to kwestie merytoryczne, czyli – jak już wczesniej
wspomniałem – nieprzygotowanie. Niektórzy próbują uczyć się tekstów
na pamięć i takie wystąpienie prawie zawsze będzie nieudane. Wystarczy,
że ucieknie nam jedno słowo, i wykładamy się jak w podstawówce przy
recytacji wiersza. Warto więc wiedzieć, co chcemy powiedzieć, warto sobie
taką wypowiedź przygotować, być może nawet główne myśli zanotować na
kartce, ale nigdy nie uczmy się całego tekstu na pamięć. Dobrze też takie
wystąpienie na sucho sobie przećwiczyć. Powiedzieć gdzieś w przestrzeń,
a nawet nagrać np. telefonem i obejrzeć. Oczywiście nigdy takie
wystąpienie nie będzie brzmiało dwa razy tak samo. Mówiąc na żywo,
zawsze wprowadzamy jakieś zmiany, ale to nic złego. Znacznie gorzej jest,
gdy nauczymy się sztywno na pamięć, bo możemy się zaciąć na jakiejś
podstawowej kwestii.
Czy warto takie wypowiedzi ozdabiać bon motami, powiedzonkami
czy nawet przysłowiami?
To może być element wyróżniający, ale trzeba pamiętać, że używając tego typu
sformułowań, musimy być pewni co do zasadności i kontekstu. Przekręcenie
albo nieodpowiednie użycie takiego sformułowanie może zostać wyłapane
i w konsekwencji zadziałać na naszą niekorzyść.
Wiemy, że kamera inaczej „widzi” kolory. Jak się ubrać występując
w telewizji? Jaka tonacja kolorystyczna będzie najbezpieczniejsza?
Trochę zależy to od naszego stylu. Zawsze najbezpieczniejsze będą kolory
stonowane, pastelowe i oczywiście wszelkiego rodzaju błękity czy granaty.
Jeżeli jednak ktoś osobowościowo preferuje ostre kolory, to może się to
stać jego znakiem rozpoznawczym. Ważne jednak, żeby to był przemyślany
i świadomy wybór.
Na pewno odradzam kolor czarny, bo on źle wygląda w telewizji. Zresztą
biały też nie będzie idealny. Oczywiście, wiele zależy też od przestrzeni,
w której występujemy. Inaczej jest w studiu, nieco inaczej na zewnątrz,
w plenerze. Poza tym, kiedy idziemy do studia telewizyjnego, unikajmy koloru
zielonego. Dziś bardzo często korzystamy z tzw. green boxów, czyli studiów
wirtualnych. Technologia ta praktycznie wyklucza zieleń z naszego ubioru.

Przejdźmy zatem do wciąż bardzo popularnych wystąpień zdalnych, poprzez
łącza internetowe. Gdzie zaimprowizować to nasze domowe mini studio.
O czym przede wszystkim musimy pamiętać?
Zacznijmy od kadru i tła, czyli: jak my będziemy widoczni i co będzie
widoczne za nami. Gołe ściany są złe, ale też nie mogą pojawiać się w kadrze
elementy, które mogą rozpraszać widza, odwracać jego uwagę. Tło powinno
być możlwie najbardziej neutralne. Jeżeli gdzieś w oddali widoczny jest np.
jakiś obrazek – jak najbardziej. Natomiast nie może to być element wyrazisty
i dominujący w kadrze, ponieważa wtedy widz zamiast interesować się tym,
co mówimy, będzie zwracał uwagę na to, co jest za nami. Ostatnio bardzo
często rozmówcy występują na tle domowej biblioteki. To może być dobre
tło, ale jeżeli tytuły książek są rozpoznawalne, będzie to odciągało uwagę
widzów. Zaczną się bardziej interesować tym, co kto ma w bibliotece, co
czyta, niż są treścią wypowiedzi.
Kadrując obraz, koniecznie musimy zwrócić uwagę na ustawienie kamery,
nawet jeśli jest to kamerka w laptopie czy smartfonie. Nie może być ani za
wysoko, ani za nisko, bo w obu wypadkach zmienia perspektywę i powoduje,
że nie wyglądamy dobrze. Częstym błędem jest ustawianie kamery od dołu.
Dzieje się tak, gdy laptop stoi na stoliku, a ekran jest odchylony. Postać, która
przemawia, pokazana jest od dołu, z żabiej perspektywy. To sprawia, że widać
podbródek i mówiąc wprost: jesteśmy mało atrakcyjni. Z kolei perspektywa
ptasia, czyli od góry też nie jest dla nas korzystna, też zniekształca. Najlepsze
jest ustawienie kamery na wysokości wzroku, w taki sposób, żebyśmy byli
widoczni mniej więcej od pasa w górę. Nad głową trzeba zostawić trochę
przestrzeni, bo przy najmniejszym ruchu ekran utnie nam głowę. I taki kadr
jest najlepszy.
Kolejną kwestią jest oświetlenie. Najlepsze będzie oczywiście światło
naturalne, jeżeli to tylko możliwe. Siadamy twarzą do okna, nigdy w przeciwną
stronę. Okno za plecami spowoduje, że albo nie będzie za dużo widać, albo
będziemy źle wyglądali.
Jeżeli chodzi o dźwięk, dobrze by było, żebyśmy mówili do mikrofonu
zewnętrznego, a nie do tego wbudowanegpo w laptop. Jeżeli nie mamy
takiej możliwości, możemy nawet wykorzystać słuchawki z mikrofonem, już
wtedy jakość dźwięku będzie znacznie lepsza.
Oczywiście przed wejściem na antenę, sprawdzane jest połączenie i wtedy
też można niektóre elementy kadru czy ustawienia mikrofonou skorygować.

A jeśli dziennikarz poprosi nas o nagranie i przesłanie wypowiedzi na jakiś
temat, tzw. setki?
Przy nagrywaniu obowiązują bardzo podobne zasady, jak przy rozmowie
na żywo. Na pewno gdy jesteśmy sami, trudniej nam na bieżąco oceniać
jakość obrazu, czy kompozycję kadru. Czasami, jeżeli mamy taką możliwość,
możemy takie nagranie realizować dwa-trzy razy. Obejrzeć pierwsze,
ocenić, wyeliminować błędy. W rozmowie na żywo nie ma takiej możliwości,
ale równocześnie w rozmowie na żywo dziennikarz zawsze może nas
o pewne elementy dopytać, jeżeli czegoś nie zrozumie, któryś wątek uzna za
istotny. Wysyłając gotowy film, musimy się pogodzić z tym, że dziennikarze
wykorzystają tylko to, co nagraliśmy i tylko z tego wybiorą interesujące ich
fragmenty.

Mariusz Kluszczyński – dziennikarz, kierownik
toruńskiej redakcji TVP SA, wydawca i prowadzący
serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne
w bydgoskim oddziale Telewizji Polskiej S.A.
Na co dzień reporter Zbliżeń i współpracownik stacji
TVP Info, TVP Regionalna, a także najważniejszych
programów informacyjnych Telewizji Polskiej.
Z mediami związany jest od kilkunastu lat: był
reporterem Radia Toruń (pierwszej komercyjnej
rozgłośni radiowej w mieście) oraz Radia GRA,
gdzie pełnił funkcje zastępcy redaktora naczelnego i szefa newsroomu.
Współpracował też z uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia poświęcone
dziennikarstwu radiowemu i współpracy z mediami. Absolwent politologii na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Komunikacji Społecznej
i Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

domowe
studio filmowe
Marcin Klawinski i Wojciech Budny

Każdy z nas ma swoje wyobrażenie studia telewizyjnego. Nawet jeśli nigdy nie
byliśmy w takim miejscu, była okazja poznać je choćby z seriali i filmów. Wiele
tam świateł, kabli, kamer i innych mniej lub bardziej tajemniczych urządzeń.
Postęp technologiczny sprawia jednak, że za najprostsze studio filmowe
może dziś posłużyć… smartfon na statywie. Chociaż warto uzupełnić go
o podstawowe elementy studyjnego wyposażenia: mikrofony i oświetlenie.
Pierwszym krokiem powinien być, jak zaznacza Marcin Klawiński, zakup
mikrofonu. W filmie około 70% informacji dociera do nas poprzez zmysł wzroku,
a tylko 30% za pomocą słuchu – mówi. Inaczej jest w przypadku reportaży
i materiałów telewizyjnych wideo – tu proporcje rozkładają się co najmniej
pół na pół, a często to właśnie dźwięk jest najważniejszy. Dlatego musimy
zadbać, żeby był on jak najczystszy – podkreśla Marcin Klawiński. – Wtedy
nasz przekaz będzie wyraźny i zrozumiały – dodaje. Wbudowany w smartfon
mikrofon z pewnością nie zapewni satysfakcjonującej jakości.
Do wyboru są dwa najprostsze typy mikrofonów: albo krawatowy (tzw.
pchełka), albo niewielkich rozmiarów mikrofon kierunkowy. Mikrofon
krawatowy sprawdza się w nagraniach, w których zwracamy się bezpośrednio
do naszych widzów. Przypięty do ubrania może być nawet niewidoczny, ale
bardzo dobrze „zbiera” dźwięk, czyli naszą wypowiedź. Gdy rozmawiamy
z kimś, przeprowadzamy wywiady, wskazany będzie mikrofon kierunkowy.
To bez wątpienia najważniejszy element domowego studia, skokowo wręcz
poprawiający jakość realizowanych nagrań.
Ważną rolę pełni też oświetlenie. Oczywiście, możemy wykorzystać
światło zastane albo w odpowiedni sposób skierować lampę znad biurka.
Ale w domowym studio dobrze sprawdzą się nawet niewielkie i niedrogie
lampy ledowe. Najlepsza do oświetlania twarzy jest mała lampa pierścieniowa.
Powinna być ustawiona pod kątem i lekko od góry, gdyż w świetle padającym
dokładnie od przodu, równolegle do osi optycznej obiektywu, twarz staje
się płaska. Żeby wyodrębnić naszą sylwetkę z tła, możemy drugie źródło
światła umieścić z tyłu, w kontrze, ale jego natężenie musi być mniejsze
od głównego oświetlenia. Jeśli wykorzystujemy na planie lampy ledowe,
bezpieczniej jest zasłonić okna, aby nie światło dzienne nie mieszało się ze
sztucznym. Światło słoneczne jest niestabilne i gwałtownie może zmieniać
się jego natężenie.
Nagrywanie w świetle dziennym wymaga pewnego doświadczenia.
W plenerze lepiej korzystać ze światła odbitego np. od blendy, którą

można wykonać nawet z dużego arkusza białego papieru, odwrotnej,
niezadrukowanej strony plakatu. We wnętrzach nagrywając przy świetle
zastanym dziennym stajemy twarzą na wprost okna i wykonujemy lekki
obrót. W razie potrzeby możemy lekko doświetlić zacienioną stronę twarzy
zimnym białym światłem (od 5200K wzwyż).
Wykorzystując kamerę w smartfonie uzyskamy zadowalającą jakość obrazu,
ale jeśli chcemy ją poprawić, kolejnym stopniem wtajemniczenia jest rzecz
jasna zakup lepszej kamery. Może to być zarówno aparat fotograficzny,
np. lustrzanka cyfrowa, kamera sportowa GoPro, jak i mała kamera HD.
W przypadku aparatu fotograficznego trzeba zwrócić uwagę, czy jest
możliwość podłączenia mikrofonu, chociaż we współczesnych modelach jest
to raczej standard. Zaletą kamer sportowych jest bardzo dobra stabilizacja
obrazu. Z kolei kamera wideo HD pozwala na realizację transmisji na
żywo. Wybór konkretnego urządzenia uzależniony jest od budżetu, jakim
dysponujemy, ale też charakteru i tematu naszych nagrań.

DOBRE PRAKTYKI
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Czytaj instrukcję obsługi kamery
Używaj mikrofonu zewnętrznego, ogranicz hałas
(np. zamknij okna i drzwi, poproś osoby pobliżu o cichsze rozmowy)
Lepiej nagrać dźwięk trochę za cicho (można go w postprodukcji
podgłośnić). Z dźwiękiem przesterowanym, za głośnym nic się
nie da zrobić.
Łatwiej uratować zdjęcie niedoświetlone w postprodukcji niż
prześwietlone. W miejscach prześwietlonych powstają białe
plamy zasłaniające szczegóły.
Wybieraj neutralne tło, pozbawione logotypów i rzucających się
w oczy elementów (kaloryfery, gaśnice itp.) Osoba filmowa nie
powinna stać zbyt blisko tła.
Kadruj rozmówcę (i siebie) w półzbliżeniu, obraz powinien być
poziomy (ważne szczególnie przy nagraniach smartfonem).

Bez względu na to, jak zaawansowane jest wyposażenie naszego domowego
studia filmowego pamiętać musimy o kilku podstawowych zasadach realizacji
materiałów wideo. Najważniejsze, żebyśmy stając przed kamerą byli zadowoleni
z tego, jak wyglądamy – zwraca uwagę Marcin Klawiński. Komfort psychiczny
w znacznym stopniu wpływa na jakość przekazu. Nagranie najlepiej jest
przeprowadzić w miejscu dobrze oświetlonym – w wersji minimum siadamy
twarzą do okna.
Oczywiście, jeśli dysponujemy lampami studyjnymi, to nawet takie
najprostsze sprawdzają się lepiej od światła dziennego. Kamerę stawiamy
mniej więcej na wysokości oczu i kadrujemy obraz w taki sposób, aby
górna krawędź obrazu przebiegała nad głową, dolna zaś mniej więcej na
wysokości piersi. Oczy powinny znaleźć się w 1/3 wysokości kadru od góry.
Tak skomponowany obraz skłania odbiorców do skupienia się na naszych
słowach, na tym, co mówimy. Gdy już podłączymy do kamery mikrofon,
powinniśmy przeprowadzić test – sprawdzić czy dźwięk jest rejestrowany
prawidłowo, czy w ogóle całe nagranie spełnia nasze oczekiwania. W trakcie
nagrania patrzymy prosto w obiektyw, trzeba o tym pamiętać szczególnie, gdy
rejestrujemy obraz przy użyciu smartfona, który kamerę ma umieszczoną z boku.
Jeśli to tylko możliwe, warto nagrać dwie lub nawet trzy wersje tej samej
wypowiedzi i wybrać tę najbardziej udaną. Można też zmontować jeden
film z kilku wersji roboczych. Dostępne na rynku darmowe programy
iMovie (dla użytkowników komputerów Apple) i Windows Movie Maker
pozwalają na przycięcie nagrania, usunięcie np. zająknięć, westchnień czy
innych niepotrzebnych efektów dźwiękowych lub mimicznych. Aplikacje te
sprawdzają się także w sytuacji, gdy o czymś opowiadamy i chcemy to pokazać
w formie przebitki. W obu programach znaleźć można oczywiście wiele
innych narzędzi do obróbki filmów (m.in. dodawanie podkładu muzycznego,
edycja czołówki, wprowadzanie atrakcyjnych przejść i innych efektów
montażowych). Obsługa tych aplikacji jest stosunkowo prosta i intuicyjna,
a w razie problemów, w sieci znaleźć można samouczki i poradniki pokazujące
na konkretnych przykładach możliwości tych darmowych edytorów.
Postęp technologiczny i powszechna dostępność narzędzi do nagrywania
materiałów wideo sprawiają, że krótkie filmy stały się dziś jedną
z najpowszechniejszych form komunikacji. Warto ten potencjał wykorzystać,
szczególnie, że najprostsze studio filmowe każdy dziś nosi w kieszeni lub torebce…

przydatne linki:
więcej o sprzęcie:
https://youtu.be/QQpC_P_dEc0
https://youtu.be/ZZQSK1siHS8
https://youtu.be/ChoMN_g6zrU
https://youtu.be/hOE0YhniqaQ
https://youtu.be/NGGIWNOq6yk
https://youtu.be/BQMmurYOJbA
źródła darmowej muzyki:
https://freemusicarchive.org/
https://jamendo.com
efekty dźwiękowe (darmowe pod warunkiem wykorzystania w celach
niekomercyjnych):
https://www.sounddogs.com/?fbclid=IwAR28JtCs9zP4Gd51CH3x76FrYETsFtzFt5sxgi_3PGcaOeo2YrX9aNEgyg
darmowe próbki wideo:
https://www.pexels.com/videos
https://pixabay.com/pl/videos/?fbclid=IwAR1tr1G034ohzJq7vIX7bxTHY
zqJHglaGDpNqr6Iq9GngrB37AfP-9j9pII
Windows Movie Maker (aplikacja do montażu):
https://www.microsoft.com/en-us/p/movie-maker-10-free
Tutorial (instrukcja):
https://www.youtube.com/watch?v=fz9sW-6H7s8
iMovie (apliakacja do montażu na macOS):
https://www.apple.com/imovie/
Tutorial (instrukcja):
https://www.youtube.com/watch?v=kPhI1ipkWH0

Marcin Klawiński – niezależny producent filmowy
i telewizyjny, dokumentalista, reżyser, montażysta,
a przede wszystkim operator obrazu. Autor filmów
dokumentalnych, reportaży, reklam telewizyjnych.
Specjalista produkcji telewizyjnych live i związanych
z technologią greenbox. Współautor spektaklu
teatralnego dla Baja Pomorskiego „Najmniejszy
Bal Świata”, który zdobył znaczące nagrody
w kraju i zagranicą. Na swoim koncie ma współpracę m.in.
z TVP, Polsat, TVN. Od wielu lat produkuje dla Ekspresu
Reporterów dla telewizyjnej Dwójki.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
oraz osoby współpracujące przy realizacji projektu:
Wojciech Budny – operator obrazu i dźwięku, producent telewizyjny,
dokumentalista. Autor reportaży telewizyjnych, filmów dokumentalnych, etiud
filmowych, reklam i teledysków. Ukończył Camerimage Film School na wydziale
Realizacja Filmowa i Telewizyjna. Od ponad 10 lat związany jest z Telewizją Toruń,
współpracował też m.in. z TVN, TVN24, OwsiakTV, Yachem Paszkiewiczem,
Ryszardem Krukiem, Markiem Kilaszewskim, Teatrem im. Wilama Horzycy
i Teatrem Baj Pomorski w Toruniu. Producent programu telewizyjnego Muzyczny
Kram, w którym prezentuje młode zespoły rockowe z Torunia i regionu.
Monika Bojarska – grafik, absolwentka historii sztuki na UMK oraz
grafiki komputerowej i technik multimedialnych na Politechnice Łódzkiej.
Opracowała publikację elektroniczną podsumowującej projekt.
Weronika Droszcz – kierowniczka Działu Realizacji Inicjatyw Kulturalnych.
Absolwentka pedagogiki, ukończone specjalności: edukacja dorosłych oraz
media w edukacji (UMK w Toruniu), trenerka umiejętności psychospołecznych,
moderatorka. Osoba doświadczona w pisaniu oraz realizacji projektów
kulturalnych współfinansowanych z różnych źródeł (MKiDN, FIO, Funduszy
EOG i inne). Autorka i koordynatorka projektu.
Kamil Hoffmann – specjalista ds. informacji kulturalnej WOAK. Autor
i redaktor. Sekretarz redakcji Biuletynu Informacji Kulturalnej. Redaktor publikacji
elektronicznej podsumowującej projekt, redaktor techniczny wersji epub e-booka.

Robert Marszałkowski – informatyk, absolwent informatyki na UMK
w Toruniu. Podczas wszystkich spotkań zdalnych dbał o jakość połączeń
internetowych, doradzał uczestnikom, jak przezwyciężyć problemy
techniczne.
Monika Nowakowska – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej
o specjalności PR i branding na UMK. Od 9 lat zajmuje się promocją
w mediach społecznościowych. Pracowała w dziale promocji CSW Znaki
Czasu, prowadziła social media Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
TOFIFEST oraz 9 Hills Festival. Obecnie jest Creative & Content Managerem
w gdańskiej agencji Jamel Interactive. Prowadziła promocję projektu oraz
przygotowała jego identyfikację wizualną.
Barbara Płaneta – główna specjalistka Działu Realizacji Inicjatyw Kulturalnych
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Absolwentka socjologii na
UMK. Współautorka i realizatorka wielu projektów kulturalnych. Realizuje
przeglądy i konkursy amatorskich zespołów artystycznych. Asystentka
koordynatorki projektu.

www.woak.torun.pl

