Kennis(dag)deel
Kennisdagdeel FryskLab:
het bibliotheekwerk getransformeerd
Technologie maakt het vandaag de dag mogelijk dat iedereen kan ontwerpen en produceren.
De hiervoor benodigde kennis, apparatuur en materialen zijn echter niet overal beschikbaar.
FabLabs maken gebruik van deze leemte.
Begrippen als ontsluiting en toegang veranderen echter fundamenteel wanneer het sterk
in opkomst zijnde technologieën betreft zoals die in FabLabs worden aangeboden. Hierbij
heeft kennisoverdracht in praktische zin namelijk de voorkeur: er wordt gemáákt. Er is
sprake van een hands-on imperative (naast de andere hackerkernwaarden sharing, openness
en collaboration). U zult de treffende overeenkomsten met de uitgangspunten van het
bibliotheekwerk ongetwijfeld herkennen.

Datum
Door

Keimpe de Heer is eigenaar van projectenbureau Extelligentsia en directeur
van Waag Products. Daarnaast is hij bestuurder bij stichting Fablab Benelux
en oprichter en lid van Rotslab Coöperatie U.A. Eerder werkte Keimpe als 		
directeur van Creative Learning Lab bij Waag Society en als beleidsadviseur bij
stichting Kennisnet. http://nl.linkedin.com/in/keimpedeheer
		
Hylke van Dijk is Lector Serious Gaming bij de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden. Voor zijn promotie aan de TU Delft heeft hij een systeemmodel
ontwikkeld waarmee kansen en mogelijkheden van betrokken technieken
en experts zo goed mogelijk worden benut: democratic processing (2004).
Meer recentelijk heeft Hylke aan de Universiteit Twente het SmartXp
(een experience lab waarin wetenschap, techniek en de mens samen komen:
theater met techniek.) vorm en inhoud gegeven.
http://www.linkedin.com/pub/hylke-van-dijk/2/a9/4a9
		
Daniël Levy is eigenaar van Speelkracht: “Wij bedenken ideeën vanuit de
kracht van het spel, want spelen doe je samen. Wij laten ons daarbij niet
belemmeren door traditionele conventies en obstakels. We willen de zintuigen
juist prikkelen en zo zorgen voor wederzijdse inspiratie. Op deze manier 		
creëren we aan de lopende band mogelijkheden. Wij werken voor diverse
merken, zorginstellingen en overheden.
http://nl.linkedin.com/pub/daniel-levy/43/124/5a9
Frack, oftewel de Fryslân Hackerspace, is de hackerspace van het noorden van
Nederland. Samen vormen de deelnemers en bezoekers een groep mensen
die zich graag bezighoudt met het samen denken en praten over, maar ook
werken aan, zeer uiteenlopende technische projecten. Wat altijd hetzelfde
blijft is het doel om kennis te vergaren, kennis te delen delen en samen te werken.
http://frack.nl/

Hier ligt dus een kans, of beter gezegd een opdracht, voor bibliotheken om zich te profileren,
maar dat vraagt wel om een andere kijk op- en invulling van onze dienstverlening.
Bibliotheken kunnen, omdat zij belangrijke waarden als drempelloze toegang voor iedereen,
sharing en openheid delen met FabLabs, uitstekend in deze tendens participeren. De nieuwe
bibliotheek (we noemen het FryskLab, een mobiel FabLab) kan mensen in staat stellen te leren
omgaan met deze nieuwe ontwikkeling en laten inzien wat de mogelijkheden ervan zijn.

Doelgroep

Directies, beleidsmakers, MT-leden, back- en frontofficemedewerkers; kortom
iedereen die geïnformeerd moet/wil zijn over het bibliotheekwerk nieuwe stijl.

Plaats

Bibliotheekservice Fryslân

Tijd

10.00 - 13.00 uur
met eventueel
aansluitend lunch

Kosten

geen

Opgave

via info@bfrl.nl

Informatie

Jeroen de Boer,
j.deboer@bfrl.nl,
tel.: 058-2847716

Keimpe de Heer, bestuurslid van Stichting Fablab Benelux verzorgt een inleiding over
FabLabs en het onderwijs. Daarnaast geeft dr.ir. Hylke van Dijk, Lector Serious Gaming bij de
Noordelijke Hogeschool, aan hoe FryskLab past in de plannen van de NHL. Daniël Levy vertelt
over het principes van omgekeerd leren en co-creatie en hoe je elkaar inspireert. Tot slot zult
u ook aan den lijve ondervinden hoe het nieuwe bibliotheekwerk vorm en inhoud krijgt.
Hackerspace Frack levert hierbij ondersteuning.
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Deelnemer soldeerworkshop in de Prinsentuin, Leeuwarden (sept. 2012),
georganiseerd door Bibliotheek Leeuwarden en Frack.

