
BIBLIOTECZNA AKADEMIA CYFROWA (BAC) – harmonogram czerwiec_2019 
     

Dzień Miesiąc Godzina Wydarzenie 

4 (wtorek) czerwiec 11.00 
1. wtorek miesiąca (Spotkanie - całość ) – organizacja spotkań, zajęć i szkoleń (Filip) Kultura w 
sieci (Filip) 

 Klub „Kolabrega” 

5 (środa) czerwiec 9.00 zajęcia tematyczne – Kopiowanie gr. 1121 (Filip) nowe Klub „Kolabrega” 

5 (środa) czerwiec 11.00 zajęcia tematyczne   – Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1131 (Filip) nowe Klub „Kolabrega”   

8 (sobota) czerwiec 18.30 Noc Bibliotek  Klub „Kolabrega”   

11 (wtorek) czerwiec 9.00 
zajęcia tematyczne – Smartfon gr. 109 3 (Ziętala)  
                                                                                                                                                                               

 Klub „Kolabrega”  

11 (wtorek) czerwiec 10.00 zajęcia tematyczne – Sieci społecznościowe (bezpieczeństwo, ustawienia)  gr. 108 2   (Ziętala)      koniec Klub „Kolabrega”   

11 (wtorek) czerwiec 11.00 zajęcia tematyczne – Szkolenie komputerowe gr. 108 3 (Ziętala)    Klub „Kolabrega”  

12 (środa) czerwiec 9.00 zajęcia tematyczne – Kopiowanie gr. 1122 (Filip) Klub „Kolabrega” 

12(środa) czerwiec 11.00 zajęcia tematyczne   – Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1132 (Filip) Klub „Kolabrega”   

18 (wtorek) czerwiec 9.00 
zajęcia tematyczne – Smartfon gr. 109 4 (Ziętala)  
                                                                                                                                                                               

Klub „Kolabrega” 

18 (wtorek) czerwiec 10.00 zajęcia tematyczne – Sieci społecznościowe (bezpieczeństwo, ustawienia)  gr. 114 1   (Ziętala)      nowe Klub „Kolabrega” 

18 (wtorek) czerwiec 11.00 zajęcia tematyczne – Szkolenie komputerowe gr. 108 4 (Ziętala)    Klub „Kolabrega” 

19 (środa) czerwiec 9.00 zajęcia tematyczne  –  Kopiowanie gr. 1123 (Filip) koniec Klub „Kolabrega” 

19 (środa) czerwiec 11.00 zajęcia tematyczne  –  Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1133 (Filip) Klub „Kolabrega” 

25 (wtorek) czerwiec 9.00 
zajęcia tematyczne – Smartfon gr. 109 5 (Ziętala)  koniec 
                                                                                                                                                                               

Klub „Kolabrega” 

25 (wtorek) czerwiec 10.00 zajęcia tematyczne – Sieci społecznościowe (bezpieczeństwo, ustawienia)  gr. 114 2   (Ziętala) Klub „Kolabrega” 



25 (wtorek) czerwiec 11.00 zajęcia tematyczne – Szkolenie komputerowe gr. 108 5 (Ziętala)   koniec Klub „Kolabrega” 

26 (środa) czerwiec 9.00 zajęcia tematyczne  –  Zdjęcia – edycja, obróbka (FotoScape) gr. 1151 (Filip) nowe Klub „Kolabrega” 

26 (środa) czerwiec 11.00 zajęcia tematyczne  –  Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1134 (Filip) koniec Klub „Kolabrega” 

 


