
 



                        

                        

                       Mandag den 28. januar 2013                   
                        

PROGRAM 
                        

                        

                        

  Kl. 09.00   Ankomst og morgenkaffe med brød           

                        

                        

  Kl. 09.30   Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen, Brønderslev       

                        

      Det gode liv i landområderne             

      Evalueringsoplæg v/ konsulent Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd.     

      
Cases fra Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Esbjerg 
Kommunes Biblioteker, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Skive Bibliotek,   

      Vordingborg Bibliotekerne og Aabenraa Bibliotekerne.   

                        

                        

  Kl. 11.00   Temadiskussioner - med udgangspunkt i projektets otte fokusområder:     

      Booking on demand ; Ildsjæle & partnerskaber ; Kompetenceudvikling ; Idéudviklilng &   

      
innovation ; Udvalgte målgrupper ; Facilitatorrollen ; Det begynder med børnene ; IT 
læring.   

      
Deltagerne melder sig på dagen til grupperne med mulighed for at cirkulere mellem 
disse.   

                        

                        

  Kl. 12.00   Frokost                 

      Hvis vejret tillader det, er der mulighed for at besigtige "de Columbus" fra Holland.   

                        

                        

  Kl. 13.00   Internationale erfaringer med bogbusvirksomhed (oplæggene foregår på engelsk)   

                        

      Hollandske erfaringer med undervisningsaktiviteter og private sponsorer   

      
Columbussen er bygget i 2011 og indrettet til skoleelever fra de små skoler i 
landområderne.   

      

Bogbussen har stor erfaring med samarbejde og partnerskaber med private virksom- 
heder og natur- og miljøcentre. De involverer blandt andet deres partnere i 
undervisningsaktiviteter i bussen, og som en del af aftalen bidrager partnerne med 
økonomiske midler.   

      Leder af bogbusserne ved Zeeuwse Bibliotheek i Middelburg, Antoinette van Zanten   

      fortæller om partnerskaber og om udviklingen af nye services i bussen.     

      
 

  

                        

  Kl. 13.30   Tyske erfaringer med borgerinddragelse og bogbusindretning     

      I 2011 indviede Stadtbibliothek Heilbronn en ny bogbus "ROBI", der især indvendigt   

      fremtræder innovativ og nyskabende. "ROBI" (ROllende BIbliothek) er produceret i tæt   

      samarbejde med designere fra "LINIE ZWEI" og på basis af brugerundersøgelser.   

      Bibliotekets leder Monika Ziller fortæller om processen og resultatet.     

                        

                        

  Kl. 14.00   Nye strømninger i landdistrikterne            

      Land er ikke bare land og det modsatte af by! I videnøkonomiens æra er landdistrikternes   

      udviklingsmuligheder anderledes og langt større end de fleste ser for sig. Nogle har set    

      
mulighederne og gør noget, men det kunne blive til meget mere.  
v/ Seniorrådgiver Hanne W. Tandvig, PhD, Skov & Landskab, Københavns Universitet.   

      Hanne W. Tandvig anses for at være blandt de førende landdistriktsforskere og har mange 

      

års erfaring i samarbejde mellem forskning og praksis. Senest har hun bl.a. beskæftiget 
sig med afdækning af nye iværksættertyper i landdistrikter, og hvordan man kommer fra 
små lokale projekter til strategisk udvikling af sit område.   

      
 

  



      
 

        

                        

  Kl. 14.40   Nytårsdrink og kransekage             

                        

                        

  Kl. 15.00   "Tømmermænd eller festfyrværkeri?" Paneldebat         

      Vi stiller skarpt på livsvilkår og udviklingsmuligheder i landområderne.     

                        

      Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Hans Christian Schmidt (MF - V)   

      Kulturordfører Marlene Borst Hansen (MF - RV)         

      Chefkonsulent Jonna Holmgaard Larsen, Kulturstyrelsen       

      Seniorrådgiver Hanne W. Tandvig, Skov & Landskab, Københavns Universitet   

      HR direktør Else Pedersen, fabrikken Bisca A/S, Vordingborg       

      Bibliotekschef Bente Kristoffersen, Brønderslev         

                        

      Ordstyrer journalist Torben Møller           

      Debat og opsamling.               

                        

                        

  Kl. 16.00   Tak for i dag og kom godt hjem           

                        

                        

                        

                        

  Konferencen finder sted på Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle.       

  Prisen for deltagelse er kr. 300,- inkl. frokost.             

                        

  Tilmelding til konferencen foregår via mail til bent.jorgensen@99454545.dk.        

  Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 15. januar 2013.           

                        

                        

                        

  Læs mere om projektet:                 

  http://projekter.bibliotekogmedier.dk/search/node/det%20gode%20liv%20i%20landomr%C3%A5derne    

  
 

                    

  https://www.facebook.com/bogbussen               

                        

  Om de Columbus: http://www.decolumbus.nl/             

                        

  Om ROBI: http://www.linie-2.de/cf/P_179_HN_robi.pdf           

                        

                        

  
Konferencen arrangeres af bibliotekerne bag "Det gode liv i landområderne - udvikling af mobile 
biblioteker" - Brønderslev Bibliotek, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne,   

  Skive Bibliotek, Vordingborg Bibliotekerne og Aabenraa Bibliotekerne i samarbejde med Dansk   

  Centralbibliotek for Sydslesvig og konsulentfirmaet Knudsen Syd.   

                        

                        

  Kulturstyrelsen har støttet projektet i perioden 2011-2012 med midler fra Udviklingspuljen.     

  Edvard Pedersens Biblioteksfond har støttet med midler til projektets deltagelse i den internationale Mobile   

  Library Festival i Turku, Finland i 2011 og muliggjort deltagelsen for de to internationale oplægsholdere på    

  denne konference.                 

                        

                        

                        

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/search/node/det%20gode%20liv%20i%20landomr%C3%A5derne

