Referat fra Erfa møde i Børnebibliotekerne d.19.9.2011 i Kulturhuset / Tomsgårdsvej 35. NV.
Lotte Lykke Simonsen / Ramasjang, fortalte lidt om den store eksponering Ramasjang og
Ramasjang bussen har fået, både i pressen og på bibliotekerne landet over.
Der er stor interesse for at få Ramasjang bussen på besøg. Samtidig er det krævende i disse
spare tider, og vi skal pludselig rumme 850 børn.
De nationale events og temaer:
Pimp din cykel fungerede ikke på alle biblioteker. Begrundelsen er, at bibliotekerne ikke har
tid. Lotte siger…ALLE BIBLIOTEKER skal være med. Problematikken skal nu tages op på
lederniveau.
Nyhedstema : Presse kører November /december.
Børnene skal være reportere og lave nyheder .Inden de får udleveret et pressekort i en keyhænger, skal de have en ide til en nyhed. Historierne sendes til Palles gavebod som tekst
eller video, og de bedste historier udsendes fredag d.2.12.
Palles gavebod og Ramasjang deltager i det kommende Biblioteksledermøde på Nyborg
Strand.
Ønsker til kommende kurser/workshops i CB regi 2012.
Oplæring i Centralbibliotek.dk
Workshop i udstillingstekniker
Eksterne samarbejdspartnere
Steffen Larsen og Nye bøger
Konsekvenser for betjeningen af børn, når bibliotekerne bliver selvbetjente.
Letlæsningsbøger og læseindlæring.
Engelske letlæsningsbøger.
Hybrid formidling – digitalformidling.
Biblioteksorientering med indragelse af Palles gavebod.
Orientering om Palles gavebod.
Palles gavebod dropper udvikling af konsoller. De bliver alt for dyre
Der er forslag om at udvikle interaktivt spil på til gulv.
CB har købt ekstra Palle puder og figurer. Vibeke Albrechtsen laver en cirkulationsliste for 1
mdr. lån.
Sidste nyt om Palle figurerne…. NU SKULLE DE KOMME SIDST I OKT.2011.
Sommerbogen i regionen.
De fleste har kørt deres eget sommebogs projekt, med fin succes. Der er læst fra 3-5 bøger
og med bog, is eller hyggeaften på biblioteket, som præmie. Generelt har ”Sommerbogen” på
Palles gavebod været for sent ude.
Ordet fanger.
Har været eksponeret fint i medierne.
Stadig meget sent nyhedsbrevet kommer ud, i forhold til hvornår arrangementerne løber af
stablen.
Det koster 12.000 kr.pr.år. at deltage i Ordet Fanger = 36.000 for heler kampagneperioden
Der er Fællesmøde for Biblioteker og skolebiblioteker fredag d.28.10.2011. kl.10-13 på Gentofte Bibliotek.
Derefter blev vi vist rundt i det fantastiske nye bibliotek på Rentemestervej. Her var bemærkelsesværdigt meget plads afsat til børnebiblioteket med særskilte rum for små og store børn.
Forslag fra Guldborgsund om besøg på udstillingen af børnebogsillustrationer fra årets illustratorudstilling i Bratislava, som kan ses i Fields frem til d. 6. november. Der var skepsis fra
mødet, om det var noget der ville blive tid til i disse travle tider.
Næste møde for regionens børnebiblioteker d. 15. november 2011
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