Programma

Kennisdagdelen 2014
BSF heeft voor 2014 een afwisselend
programma voor kennisdagdelen
samengesteld. Daarbij hebben we geput
uit de ideeën van de Bibliotheken, de
ontwikkelingen binnen de provincie en
de branche. Nieuw dit jaar is dat we bij
een aantal kennisdagdelen ook breder
uitnodigen om kruisbestuivingen te
stimuleren.
Wij hopen uiteraard dat het programma
goed bij jullie aansluit. Per kennisdagdeel
ontvangen jullie een officiële uitnodiging
met daarin de datum, locatie en meer
informatie over de inhoud.

FryskLab

apr

Er is het afgelopen jaar een hoop
gebeurd rondom FryskLab. Er is
ongekend veel enthousiasme vanuit
basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs. Ook
steeds meer Bibliotheken uit de rest van Nederland
informeren naar FryskLab. Er is een aantal belangrijke
stappen gezet: FryskLab heeft de officiële status
van FabLab ontvangen, het programma Fab the
Library! voor Bibliotheken wordt ontwikkeld, het
les- en workshopaanbod FryskLab Elements voor het
onderwijs is bijna klaar en er zijn partnerships met
het Waterapplicatiecentrum (Van Hall Instituut)
Friesland College opgestart. In het kennisdagdeel
willen we Bibliotheken en andere geïnteresseerden
bijpraten over al deze ontwikkelingen. Deelnemers
gaan natuurlijk ook zelf aan de slag, o.a. met het
testen van FryskLab Elements!
Voor wie: de directeuren, beleidsmakers,
educatiespecialisten, marketingmedewerkers
van de Friese Bibliotheken. Ook worden
geïnteresseerden vanuit het onderwijs (basis-,
voortgezet en hoger) uitgenodigd.
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Ondernemerschap

Meertaligheid en taalontwikkeling

jun

okt

Veel organisaties in het gebied van
cultuur, welzijn, sport hebben te maken met
teruglopende subsidies. Dit kennisdagdeel
gaat over hoe je als organisatie hier mee om
gaat (‘hoe overleef je de terugtrekkende overheid’). Welke
zaken kun je anders oppakken? Wat kun je slimmer doen?
Welke dingen kunnen we gezamenlijk oppakken? Samen
met Partoer organiseert BSF een kennisdagdeel voor alle
bibliotheken en culturele en welzijnspartners in Friesland.
Met de sessie willen we deelnemers inspireren, handige
tools in handen geven en van elkaar laten leren (netwerk
opbouwen).

De taalontwikkeling bij kinderen die
opgroeien met meertaligheid verloopt
vaak anders dan bij kinderen die één taal
aangeboden krijgen. Dit kan leiden tot vragen en soms ook
zorgen bij ouders en verzorgers. Ook wordt gesignaleerd
dat een meertalige opvoeding niet altijd leidt tot
meertalige kinderen. Hoe kan dit en wat voor factoren
spelen hier een rol bij? Om over dit onderwerp kennis
te delen, organiseren we samen met het SFBO (Sintrum
Frysktalige Berne-opfang) hierover een kennisdagdeel. Ook
leggen we een link naar de producten en diensten van de
Bibliotheek, zoals de Bibliotheek op school.

Voor wie: directeuren en management van de Friese
Bibliotheken en voor directies/management van kleine
tot middelgrote organisaties op het gebied van cultuur,
welzijn en zorg in Fryslân.

Voor wie: met name de educatiespecialisten en
medewerkers met ‘Frysk’ in hun portefeuille van de Friese
Bibliotheken. Ook worden geïnteresseerden vanuit het
basisonderwijs in Fryslân uitgenodigd.

Bibliotheek als platform

Best practices

dec

Dit kennisdagdeel staat echt in het
teken van delen. Met een mix van
korte presentaties door Bibliotheken
in pecha kucha stijl vertellen Bibliotheken
over best practices, belangrijke projecten of
bijzondere cases. Mogelijke onderwerpen zijn:
inzet vrijwilligers, leescafe, commerciële poot
van ZO, Europe Direct, ervaringen retail etc. Dit
zijn onderwerpen die nu al door Bibliotheken
zijn aangeleverd. Dit kennisdagdeel gaat door bij
minimaal 8 presentaties. BSF inventariseert de
onderwerpen/presentaties en biedt de benodigde
faciliteiten.
Voor wie: directeuren, management en andere
beleidsmedewerkers van de Friese Bibliotheken.

Bibliotheek op school VO

sep

Kennisdagdeel waarin we samen met
Bibliotheken kijken naar de nieuwe rol van
de Bibliotheek. Het kennisdagdeel zal in
het teken staan van de filosofie van de Bibliotheek als
platform, de on- en offline Bibliotheek als facilitator
van informatie-uitwisseling en kennisdeling. Dit
gedachtengoed wordt los van elkaar uitgedragen door
David Lankes en David Weinberger. Lankes’ credo luidt
“Stop lending, start sharing” en hij heeft het liever over
bibliothecarissen dan bibliotheken. Weinberger’s filosofie
gaat meer over de online manifestatie van de Bibliotheek.
Die zou volgens hem alomtegenwoordig moeten zijn
en principes als open source, open data en open access
moeten huldigen.
Voor wie: directeuren en management van de Friese
Bibliotheken en Tresoar

okt/
nov

Bibliotheekservice Fryslân, Biblionet Drenthe
en Biblionet Groningen organiseren een
vervolg op het kennisdagdeel over de
Bibliotheek op school in het voortgezet
onderwijs van vorig jaar. Voor een groeiend aantal
kinderen, jongeren en volwassenen is lezen geen
vanzelfsprekende bezigheid meer. Er is een duidelijke
relatie tussen het lezen en het terugdringen van
taalachterstanden en laaggeletterdheid. Door meer
te lezen stijgen de ontwikkelingsperspectieven van
leerlingen. Dit kennisdagdeel is erop gericht om
dit proces gezamenlijk (school en bibliotheek) te
versterken.
Voor wie: mediathecarissen die werkzaam zijn op
VO-scholen en medewerkers van bibliotheken die
werken voor het VO.
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