POSTERSESSION
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
Bibliotekerne er i år repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Vores formål med deltagelsen er at få
skabt en diskussion om bibliotekerne og public service i den digitale tidsalder. Hvordan ser vi os selv, og
hvordan ses vi af andre? Hvad er brugernes behov for biblioteket, og hvordan opfylder vi dette behov?
Biblioteket spiller en afgørende rolle i forhold til at understøtte demokrati og læring for danskerne. Den
rolle skal vi udfylde, men hvordan gør vi det?

IDEEN BAG EN POSTERSESSION
I bibliotekssektoren ønsker vi større fokus på vores services og et bredere kendskab til de forskellige tilbud.
Desuden ønsker vi som beskrevet at skabe en debat om bibliotekets fremtid, og hvordan vi bedst opfylder
brugernes behov og ønsker fremadrettet.
På den baggrund opfordrer vi derfor aktører til at bidrage med en poster til Folkemødet på Bornholm. En
poster der udspringer af temaet ”Hvad skal bibliotekerne i fremtiden? – meget mere end du tror!”

OM POSTEREN
Posterens indhold skal komme med et debatskabende bud på bibliotekernes fremtid i den digitale
tidsalder. Det er vigtigt, at det ikke bliver en reklamesøjle for eksisterende services eller tilbud, men
derimod et interessant bud på hvordan bibliotekerne kan bidrage med public service fremadrettet.
Posteren skal være lavet i A0 i højformat og være klæbet op, så den er afstivet. Det er vigtigt, at posteren
indeholder fangende titel, navn og kontaktinformationer på forfatter og desuden er præsentabel og kan
tale for sig selv, når den hænger uden bemanding. Endvidere forventes det, at posteren er let tilgængelig
og at teksten underbygges af billeder og/eller grafik. Posteren vil blive ophængt i wire og returneres ikke,
men kan afhentes søndag d. 16. juni mellem kl. 14.00 og 17.00. Posteren skal sendes til Allinge bibliotek, så
den er fremme senest onsdag d. 12. juni 2013.

PRÆSENTAION
På Folkemødet ophænges de udstillede postere på teltvæggen i bibliotekernes telt. Posterne vil således
blive eksponeret for alle besøgende i teltets åbningstid i tidsrummet fra torsdag middag til søndag
eftermiddag.
Lørdag d. 15. juni fra kl. 12.00 – 13.00 er det muligt at bemande sin poster. Dette tidspunkt er dog med
forbehold for programændringer frem til det endelig program er fastlagt. Her kan posteren præsenteres for

de fremmødte, og der kan skabes en dialog om posteren med de interesserede tilskuere. Der er altså ikke
tale om, at man hver især har en fælles præsentation for hele teltet, men derimod et tilbud om at
præsentere og snakke om sin poster med de fremmødte.
I programmet er postersessionen lagt umiddelbart i forbindelse med punktet ’Tænketank for fremtidens
bibliotek’ med henblik på at indholdet fra de tilmeldte postere kan bidrage til lørdagens debat i
Tænketanken. Blandt de fra sektoren inviterede tilskuere til postersessionen vil deltagere fra Tænketanken
eventuelt være repræsenteret.

TIDSFRISTER
Deadline for tilmelding er mandag d. 6. maj 2013. Tilmelding sker ved at sende en mail til
ues@statsbiblioteket.dk.
Ved tilmelding skal der oplyses titel og 5 linjer om indhold. Det skal også fremgå, om der ønskes deltagelse i
den mundtlige præsentation lørdag d. 15. juni.
Gennemførelse af postersessionen forudsætter, at der som minimum er 5 tilmeldte ved deadline. Er dette
ikke tilfældet, forbeholder Statsbiblioteket sig ret til at aflyse programpunktet. Af hensyn til pladsen i telte
er der et maksimum på 12 deltagere, og det er efter først til mølle-princippet.
Deltagelse er gratis, men udgifter til posteren afholdes af de enkelte bidragsydere.
Spørgsmål vedr. postersession kan stilles til Ulla Eltang Sylvestersen på 8946 2229 eller
ues@statsbiblioteket.dk

