PROGRAM til WORKSHOPPEN: "Et nyt redskab til biblioteket "
Tid: 25. september kl. 12:30 - 17:30
Sted: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, Islands Brygge, 2300 København S
Lancering af MODELPROGRAM FOR FOLKEBIBLIOTEKER

PROGRAM
12:00 – 12:30 Indskrivning og let buffet
12:30 – 12:45 Velkommen Modelprogrammet – et nyt redskab til bibliotekets
forandringsagenter. v. direktør Anne Mette Rahbæk, Kulturstyrelsen
12:45 – 12:50

Kort gennemgang af dagens program v. facilitator Tine Vind, Kulturstyrelsen

12:50 – 13:20

Trimming with an attitude v. Kari Lämsä. Kari har i mange år været chef
for Library 10, Helsinki, Finlands mest besøgte bibliotek. De seneste år har
Library 10 samtidig været et experimentarium for det kommende
Centrumsbiblioteket, Nordens nyeste bud på et metropolbibliotek

13:20 – 13:25

Spørgsmål & svar

13:25 – 13:45

Det nye hus på den gamle havn v. Stadsarkitekt Stephen Willacy om DOKK 1
som by-udvikler

13:45 – 13:50

Spørgsmål & svar

13:50 – 14:20

Hvad tænker de unge? Hvad vil de bruge biblioteket til? Kulturstyrelsens
survey viser, at de danske biblioteker finder det svært at matche yngre unges
behov med tilbud og attraktive rammer. Kan forskningen hjælpe?
Inspirationsoplæg v. Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aarhus
Universitet

14:20 – 14:25

Spørgsmål & svar

14:25 – 14:45

PAUSE

14:45 – 15:00

Tilbagemelding fra de lokale designworkshop forløb. Hvordan oplevede
vi det? Og hvordan vi vil bruge det fremad? v. repræsentanter fra Thisted,
Billund og Sønderborg.

15:00 – 15:05

Spørgsmål & svar

15:05 – 15:40

Hvad kan modelprogrammet bruges til? Hvem kan med fordel bruge det?
Og hvor finder man hvad? v. Rolf Hapel, Jens Lauridsen og Tone Lunden som
guider.

15:40 – 15:45

Reaktioner og spørgsmål fra salen

15:45 – 15:55

Rammesætning af de tematiske workshops v. Tine Vind, Kulturstyrelsen

16:00 – 17:00

Arbejde i de tematiske workshops
Deltagerne har mulighed for at deltage i ét af de følgende tematiske spor:

-

Biblioteket i byrummet: Hvordan finder man som nyt bibliotek sin unikke platform
i et lokalt kulturudbud? Og hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek og
by, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende
i biblioteket?

-

Det fleksible bibliotek: Mange brugere, mange behov, masser af ideer men
begrænsede m2 og ressourcer.

-

Biblioteket i multikulturhuset: Hvad er bibliotekets kerneydelser i
multikulturhuset – hvordan skabes der merværdi i fællesskabet?

-

Biblioteket og de unge: Danske biblioteker finder det svært at matche større børn
og unges behov med tilbud og attraktive rammer. Hvad tænker de unge, og hvad vil
de bruge biblioteket til?
Hvert tematisk spor starter med et fælles inspirationsoplæg, hvorefter deltagerne
fordeler sig i mindre bordgrupper og fortsætter en faciliteret diskussion.

17:00 – 17:15

Tilbage i plenum og tak for i dag: Highlights fra de fire tematiske spor, v.
Tine Vind, Kulturstyrelsen samt facilitatorerne.

17:15

Let buffet for de deltagere på dagen, der har tid og lyst

