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Anna Skov Fougt

Få 2000 kr.!
Arranger et lokalt gå-hjem-møde i 2009 med
støtte fra R eferen c efaggrupp en.
Referencefaggruppen har pt. en del penge, men som alle andre for lidt tid til rådighed. Hvis vi kan slå pjalterne sammen
kunne der skabes spændende medlemsaktivitet rundt i hele landet.

Ideen:
"Et medlem fra fx Holstebro har fået lyst
til at besøge Den kongelige Balletskoles afdeling her. Både af faglige hensyn:
Hvilket behov har de for biblioteksbetjening? Hvilket uopdaget potentiale er der
for samarbejde? Hvilke perspektiver er
der for balletskolen i Holstebro? Der er
også personlige hensyn: Nysgerrighed og
pleje af netværk samtidig med mulige nye
sociale relationer med kolleger skabes ved
at give andre chancen for at være med og
byde ind med gode ideer." Medlemmet
sætter en dato for et møde efter fyraften
med rundvisning, hvis det er relevant, et
oplæg fra en medarbejder og god plads til
debat og så kører det i den korte version!
Den korte version
Deltagelse i arrangementet skal være gratis
for medlemmerne. Transporten må medlemmet selv dække, men pointen er at arrangementerne bliver atboldt rundt i hele
landet, så udgiften ikke bliver stor. Tænk
hvor fantastisk, hvis Referencefaggruppen
kunne byde velkommen til 10 arrangemen-

ter i Holstebro, Frederikssund, Rønne,
Tappernøje, Hellerup, Ribe, Hjørring, Kalundborg, Køge og Svendborg om alt fra
cradle to cradle-principper med speciel
fokus på biblioteker til præsentation af en
bibliotekarisk arbejdsplads. Referencefaggruppens ambition er at være faggruppen
for alle voksenbibliotekarer med udlånskontakt, så mulighederne er uendelige.
Fortsættes næste side ...

Anna Skov Fougt Cand. Scient. BibI. 2003. Afdelingsbibliotekar filialbiblioteket Domus Vista, Frederiksberg Kommunes Biblioteker. På barsel till /2 20 l O.
Bestyrelsesmedlem af referencegruppen forår 2008.
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Det praktiske:
Medlemmet kontakter virksomheden, får
en kontaktperson, og der aftales:
• Tema med tilhørende tekst til markedsføring
• Antal deltagere maksimalt og minimalt
for gennemførelse. Referencefaggruppen er meget tilfreds med 10 deltagere.
• Dato
• Tidspunkt
• Lokale incl. evt. krav til elektronisk
udstyr
• Oplægsholder
• Evt. honorar/værts gave (delelig, hvis
der er flere ansatte i afdelingen)
• Servering, samt hvem der betaler!

Markedsføring:
Medlemmet:

1. Distribuerer omtalen af arrangementet
til BFs kalender.
2. Aftaler med BF, at de står for tilmelding og navneskilt (den lille konferencepakke til 20 kr. pr deltager).
Se: http://kortlink.dk/bf/6z9v
3. Gør de øvrige relevante fag- og ansættelsesgrupper opmærksom på arrangementet - så kan de også markedsføre
via deres netværk. Se listen over netværks grupper på BFs hjem-meside.
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4. Laver opslag på Referencefaggruppens hjemmeside/kalender og på gruppesiden på Facebook.
5. Laver opslag til de studerendes forum
biblnet.dk. Det er gratis for studerende at blive medlem af faggrupperne, så
længe kontingentet til BF er betalt.
Markedsføringsdelen ser måske tidskrævende ud, men det er mest et spørgsmål om
copy/paste. Der kan evt. hentes hjælp hos
Birthe Hvid Iversen eller undertegnede.
Tilskuddet:
Max. 2.000,- for hvert lokalt arrangement.
Pulje i 2009 cirka kr. 20.000.
Uddeles efter først-til-mølle princippet.
Få forhåndstilsagn hos kasserer.
Efterarbejde:
Der sendes bilag og oplysning om kontonummer til kasserer Kalle Nielsen. Rapporter gerne om arrangementet med billeder til Referencefaggruppens hjemmeside
og inspirer herved andre.
Ses vi derude?

