Dalarnas biblioteksförbund och Länsbibliotek Dalarna inbjuder förtroendevalda,
bibliotekspersonal och pedagoger i Dalarnas län till
Länsmötet 2015 torsdag den 16 april på Tegera Arena i Leksand klockan 9.00
9.00 till 15.30,
15.30,
med tema

”Skaparbibblan”
Biblioteket som arena för nya sätt att skapa berättelser.
Vi värmer upp med tre korta inspirerande föreläsningar
och sen är det dags att testa själv!

09.00
10.00

11.30
12.30
14.45

Från kl 9 finns morgonfika utanför konferensrummet Sturstäv
Samling i Sturstäv
Konferencier Sonja Viklund, Mora bibliotek, inleder dagen
• Emil Östlund från föreningen Dala develop berättar om makerspace,
hackatons och barnhack.
• Josephine Rydberg Lidén från Kulturutveckling Gävleborg och Anders
Jackson från Högskolan i Gävle pratar om programmering i
kombination med dramaturgi och projektet Young Story Architects
• Linda Sävhammar, Leksands bibliotek, berättar om erfarenheterna
som biblioteket gjort med barnhack under vintern.
Lunch
Workshop där under ledning av Emil Östlund, Josephine Rydberg Lidén,
Anders Jackson samt Anders Berggren från Smedjebacken.
Avslutning och därefter eftermiddagskaffe.

Välkommen!
Kostnad:
Frågor:
Anmälan:

300 kr + 25 % moms per person, som faktureras.
Besvaras av Siv Abrahamsson, siv.abrahamsson@falun.se 023–861 19
Senast 27 mars till Länsbibliotek Dalarna: lansbiblioteket@falun.se
Ange kostönskemål (veggo, allergier mm) redan vid anmälan.
Ange fakturaadress vid anmälan!

Vad är egentligen makerspace
makerspace och Skaparbibblan? Och vad har
det att göra med bibliotek? Här kan du läsa mera!
Skaparbibblan-pionjären Lo Claesson som är bibliotekschef i Vaggeryds kommun i
Småland resonerar så här om bibliotekets roll: ”Vi såg maker space som ett sätt att höja
bibliotekets status, att få in samhället i biblioteket. Ett maker space bygger på att
intresserade personer kommer, skapar, delar kunskap. Men precis som biblioteket
erbjuder åtkomst till datorer, erbjuder maker spaces och medialabb verktyg eller
möjligheter till skapande som många av våra kommunmedborgare annars inte skulle ha
råd till eller få åtkomst till." https://skaparbibblan.wordpress.com/
Leksands bibliotek har erbjudit barnhack, där barn får testa på programmering:
http://korta.nu/barnhack_leksand
Projektet Young Story Architects i Gävleborgs län:
http://litteraturhusetgavleborg.se/gastinlagg-om-raspberry-pi-och-scratch/
Tips från en konferens som Kulturutveckling Gävleborg och Länsbibliotek Uppsala
ordnade i december: http://korta.nu/skaparbibblan_konferens
Regionbibliotek Halland reder ut begreppen om vad makerspace egentligen är:
http://korta.nu/makerspace_bibliotek
Stiftelsen .se konstaterar att idag använder de flesta i Sverige uppkopplade apparater
och datorer medan förståelsen för hur allt fungerar och hänger ihop är rätt liten. Därför
har de gjort en guide: Barnhack! http://korta.nu/barnhack_guide

Välkommen önskar programkommittén i Dalarnas Biblioteksförbund:
Ingvar Henriksson, Ludvika, Linda Sävhammar, Leksand, Marie Ohlsson, Smedjebacken,
Karin Rytter, Älvdalen, Ylva Sellin-Isaksson, Malung-Sälen, Sonja Viklund, Mora,
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna

