DB SYD
Danmarks biblioteks– og
kulturforening i
Region Syddanmark inviterer til

Biblioteksudstilling,
Temamøde og Generalforsamling
Generalforsamlingen i DB Syds medlemskommuner er i år udvidet til
også at være en biblioteksudstilling og et temamøde. Der vil således være
rig mulighed for kulturpolitikere og biblioteksfolk til at lade sig inspirere til
den fortsatte udvikling af bibliotekerne og bibliotekstilbuddet.

Biblioteksudstillingen har fokus på regionens egne, interessante tiltag
på bibliotekerne.

Temamødet handler om ”Livslang læring”, et emne, som netop i øjeblikket er meget aktuelt.
Læs mere på de næste sider om dagens program. Bestyrelsen for DB
SYD håber på stort fremmøde. Vi glæder os til at se jer på:

Tobaksgården - Kulturhuset i Assens
torsdag d. 1. marts
kl. 15 - 20
Venlig hilsen
Knud Jager Andersen
Formand for DB Syd

Sekretariat: Vejle Bibliotekerne, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
v/Bibliotekschef Lone Knakkergaard - 20452359- lk@vejlebib.dk

Dagens program
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Ret til ændringer forbeholdes

Udstilling
Livslang læring - oplæg og debat
Udstilling og rundvisning i hold
Velkomst og generalforsamling
Spisning

Biblioteksudstilling






Vi sætter fokus på regionens egne, interessante tiltag på bibliotekerne. Det demonstrerer bibliotekerne selv på Biblioteksudstillingen.
Biblioteker fra Flensborg, Sønderborg, Esbjerg, Aabenraa,
Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Kolding, Odense, Svendborg og Vejle præsenterer forfatterskærme, interaktive krimifortællinger, Projekt fængselshistorier og meget andet.
Udstillingen vil være bemandet med engagerede ambassadører
for projekterne, og der er rig mulighed for at få en nærmere snak
om indhold og realisering – til inspiration og måske samarbejde.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Det koster ikke noget at deltage, og vi sørger for forplejning i
løbet af dagen.
Til gengæld er det nødvendigt med en tilmelding fra jer.
Derfor har vi brug for en bindende
tilmelding senest d. tirsdag d. 21. 2. 2012 kl. 12.00.
Angiv venligst hvem I er, hvor I kommer fra, og hvad I ønsker at deltage i på dagen, hvis I ikke
deltager i hele programmet.
Tilmeldingen mailes til: Helen K. Præstegaard, Vejle Bibliotekerne - hp@vejlebib.dk.

Generalforsamling
Velkommen - til generalforsamling og til Assens.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2011
4. Godkendelse af aktivitetsplan for indeværende år
5. Godkendelse af budget for indeværende år og kontingent for det
følgende år
6. Valg af personlig suppleant til bestyrelsen
7. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
8. Eventuelt

Livslang læring - hvorfor er det vigtig?
- og hvordan spiller bibliotekerne en rolle?
DB SYD vil gerne sætte fokus på behovet for livslang læring i et
samfund, hvor konstant udvikling af borgerne er vigtig. Oplægget
foregår på engelsk.
Dagens oplæg v. Imke Behr.
Imke Behr is Senior Assistant Librarian at the UNESCO Institute for Lifelong Learning. Imke Behr joined the Institute, at that time the UNESCO
Institute for Education, in October 1978 and since then has been in
charge for the library offering its services to UIL research staff members
by supporting them and providing them with relevant information as well
as to external library users as for the general public and the media. Imke
Behr is assisting the head of the unit and acting on her behalf.
The Institute for Lifelong Learning is icoordinating the international network Aladin. The network deals with global networking, capacity-building
measures and other means of sharing resources, information and expertise.
Imke Behr has a degree in library science from the College of Librarianship, Hamburg, 1973 to 1976 and worked from 1976 to 1978 as librarian
in different positions at the library of University of the Federal Army in
Hamburg.

Info om Tobaksgården
Kulturhuset i Assens
Tobaksgården er et fantastisk kulturhus i en rivende udvikling med mange
aktører.
Kulturhuset åbnede 1. oktober 2004. Stedet er på næsten 3000 m2 og indeholder udstillingslokaler, musik- og teatersal, biograf, spisested, Assens
Kommunale Musikskole, Assens Turistbureau samt en række mindre mødelokaler og grupperum til brug for foreningslivet og erhvervslivet.
Hele projekteringen og tilvejebringelsen af økonomien er en realitet takket
være ihærdige menneskers benarbejde, godt hjulpet af erhvervslivet i Assens.
Selve etableringen af Tobaksgården er budgetteret til en anlægsomkostning på ca. kr. 20 millioner, heraf har Assens Kommune bidraget med et
anlægstilskud på kr. 6 millioner.
Resten er finansieret via tilskud fra omkring 85 lokale og regionale erhvervsvirksomheder og fonde.
De gamle fabriksbygninger står stadig meget klart i renoveringen. Visionen
er at blive et kulturelt lokomotiv på Vestfyn med både lokal kultur, nationale
og internationale strømninger og alle kunstarter på paletten.
http://www.tobaksgaarden.dk/

Find vej til
Tobaksgården
i Assens:

Hovedindgang er
i Østergade.

Parkering:
Der kan ikke parkeres i Tobaksgården, men der er flere P-pladser i nærheden af Tobaksgården, bl.a. ved Reberbanen, som er en sidegade til Østergade.

