Rapport om tilskud til deltagelse i IFLA Satellite Meeting Libraries in Networks:
Creating, Participating and co-operating, Klaipeda, Lithauen 8.-9. August 2012
Tak for for tilskud på 5000 kr. til rejse og ophold i forbindelse med IFLA Satelitte Meeting in
Kalipeda, August 2012. Konferencen var arrangeret af IFLA Public Libraries Section. Website:
http://www.lbd.lt/?page_id=409
Legatets anvendelse
Vi var inviteret til at give en præsentation af ”Nordisk Biblioteksnetværk”, som involverede
deltagerne i nogle af de kreative arbejdsmetoder, som vi bruger i de nordiske innovations
camps samt et fagligt fokus på ”co-creating trends for modern libraries of the future”.
Om præsentationen og Nordisk Biblioteksnetværk
Netværkets formål:
1) Innovation af fremtidens nordiske folkebiblioteker og udvikling af bibliotekernes nytteværdi
for de nordiske samfund.
2) Udvikling af netværk og innovative kompetence på medarbejderniveau.
Omdrejningspunktet er årlige camps for minimum 50 innovationsmedarbejdere, hvor
deltagerne opbygger professionelle netværk og udvikler innovative kompetencer på tværs af
de nordiske biblioteker. Erfaringer, metoder og strategier formidles til biblioteker,
beslutningstagere og biblioteksorganisationer i de fem nordiske lande og formidles til det
internationale biblioteksmiljø.
Der var 65 deltagere i konferencen, de fleste fra Litauen, og der var stor nysgerrighed efter
danske erfaringer med biblioteksudvikling.
Konferencen startede 7. august og vores oplæg var 9. august, og vi forsøgte at udnytte alle
muligheder for at netværke og diskutere bibliotekernes fremtid, bl.a. optog vi 8 interviews
med spørgsmålet: From your point of view, what is the most important strategic challenge for
the public libraries of the future?
De 8 interviewpersoner var: Ruth Øhrnholt / Norge, Annette Mjöberg /Sverige, Ranalda
Gudauskas / Litauen, Jan Richards / Australia, David Jonsson / Sverige, Ramune Petuchovaite
/ Litauen, Tiina Heinänen / Finland og Breda Karum / Slovenien.
Video interviews kan ses på Nordisk Biblioteksnetværks videokanal:
http://vimeo.com/47512518
De 8 video interviews indgik vores præsentation, som desuden indeholdt orientering om
Nordisk Biblioteksnetværk, teori om kreativitet og innovation og aktivering af deltagerne i
lyndiskussioner, brainstorm, energizers og dans.
Paper: http://www.lbd.lt/wp-content/uploads/2012/02/Network-of-Nordic-Public-Libraries.pdf
Slides: http://www.slideshare.net/NordicPublicLibraries/libraries-in-network

Nordisk Biblioteksnetværk består af syv biblioteker i fem nordiske lande: Deichmanske
Bibliotek i Oslo, Helsingfors Stadsbibliotek, Stockholm Stadsbibliotek og bibliotekerne i
Reykjavik, Kopavogur og Akureyri i Island. Aarhus Kommunes Biblioteker varetager
projektledelsen.
Mere info: http://nordiccamps.ning.com/ og http://nordiccamps.aakb.dk/
Artikel om Nordisk Biblioteksnetværk, inkl. Omtale af oplægget i Klaipeda og tilskuddet fra
Edvard Petersens fond i Danmarks Biblioteker, nr. 7, 2012, side 31-32
http://api.ning.com/files/em81Rx77avVeX3cU50e*j6oGyXW*6ewWW00NJ0YAyYdLvTPYEZmfEXUQNzWozfaS97oOjpnM2etQyjd9M6QoOFVi
FwAj7gI/DB7_2012.pdf

Med venlig hilsen

Jannik Mulvad og Lotte Duwe Nielsen
Aarhus Kommunes Biblioteker
Møllegade 1
8000 Aarhus C

