
Ankomst, kaffe & croissant

Velkommen og rammesætning af dagen
v. Kristine F. Tolborg, direktør i Chora 2030

Verdensmål og biblioteker
v. Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening

Verdensmål & biblioteker

Naturforbundethed og det moderne menneske
Oplæg og samtale v. Cecilie Rubow, antropolog og forfatter til
"Indendørsmenneskets natur" (2022).

Cecilie Rubow har fulgt i fodsporene på strandmennesker, fuglefolk, miljø-
forkæmpere og klimaaktivister og talt med dem om, hvad naturen er for
en størrelse, og hvad vi bruger den til. Hun fortæller, hvilke oplevelser og
observationer, der kom ud af at undersøge menneskers natursyn og
naturforståelse i en tid, hvor vi lever det meste af tilværelsen inden døre.

Vi får mulighed for at drøfte spørgsmål som forholdet mellem litteratur og
natur, hvilke typer af fællesskaber der kan opstå i naturen, og hvordan de
økologiske kriser kalder på nye måder at begribe naturen på.

Temadag om bibliotekernes bæredygtighedsarbejde
 

15. marts 2023 på Middelfart Bibliotek

9.30-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

Program

Oplæg: Bibliotekernes verdensmålsarbejde
Hvordan har vi gjort, og hvad har vi lært? Præsentation af korte cases fra de
verdensmålscertificerede biblioteker (mere info følger).
Fælles opsummering af tendenser og læring.

Frokost og netværkstid
Vi byder på en let frokost fra Restaurant MAST.

Workshop: Hvordan hjælper vi hinanden videre?
Eftermiddagen står på videndeling og sparring til at komme i gang eller komme
videre med verdensmålsarbejdet, f.eks. gennem UGE17-projektet. 

Vi starter med en walk’n talk, og bagefter mødes vi i grupper og udveksler idéer,
udfordringer, muligheder for samarbejde på tværs af institutioner og forslag til,
hvordan vi fremover i fællesskab kan understøtte arbejdet.
Kaffe og kage undervejs.  

Fælles opsamling og afrunding
Opsamling på gruppearbejdet. Check-out og tak for i dag.

Frivillig netværkstid
Rund dagen og indtrykkene af, inden toget kører hjemad.

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

For tilmelding og
praktisk info 
se næste side

13.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00



Temadagen bygger på erfaringer fra de første
verdensmålscertificerede biblioteker, som har fokus på både
formidlingsarbejde, borgerinddragelse, samarbejder med
lokalsamfund og egne bæredygtighedstiltag. 

Dagen henvender sig i særlig grad til biblioteksfolk og ansatte ved
kulturinstitutioner og folkeoplysningsorganisationer, men alle
interesserede er velkomne.

Deltagelse er gratis, og vi tilbyder bl.a. en god frokost undervejs. Af
hensyn til forplejningen forbeholder vi os ret til at opkræve et no-show
gebyr på 500 kr. for afbud, der ikke er meddelt senest 24 timer før
arrangementet starter.

Tilmelding via linket her.

Spørgsmål og afbud kan rettes til: info@chora2030.dk

Få mere information om verdensmålscertificeringen af biblioteker.

Praktisk

Tilmeldingsfrist:
28. februar 2023

https://danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/6/
https://db2030.dk/certificering/

