
Make or die! Makerkultur i bibliotekerne 
- er makerkulturen kommet for at blive eller er det endnu en døgnflue?  

 National konference om making i bibliotekerne med input og erfaringer fra både danske og 
udenlandske oplægholdere 

 
 
09.30-10.00: Løbende ankomst og morgenmad 

 
10.00-10.15: Velkomst og strategiske anbefalinger v/bibliotekscheferne Mogens Vestergaard,     
                      Roskilde Bibliotekerne og Knud Schulz, Aarhus Kommunes Biblioteker 
 
10.15-10.20: Praktiske oplysninger om dagen v / rammeprojektleder og dagens konferencier      
                     Henriette Dybdal 
 
10.20-12.30: Folkelab, Frysklab og Fablab  
10.20-11.00: Lokalsamfundets Innovationsrum v/ projektlederne Jane Kunze, Aarhus Kommunes 
                     Biblioteker og Allan Thomsen Volhøj, Roskilde Bibliotekerne: Hvordan kan man lave   

          folkelaboratorier i danske biblioteker? Erfaringer fra projektet. 
11.00-11.45: Frysklab v/Jeroen de Boer: Om FryskLab, som er et mobilt fablab udviklet af         
                     Bibliotheekservice Fryslân, Holland. Oplægget er på engelsk. 
11.45-12.30: Fablab Copenhagen v/ Michael Hviid Nielsen og Rasmus Fangel Vestergaard: Om   
                     arbejdet med makerkultur i samarbejde med skoler og lokalområdet. 
 
12.30-13.00: Frokost 
 
13.00-14.45: Snigpremiere: En global innovationsmodel til biblioteker 
13.00-13.20: Design Thinking i biblioteker v/ Sidsel Bech-Petersen, Aarhus Kommunes  
                     Biblioteker: Aarhus Kommunes Biblioteker har siden august arbejdet tæt sammen      
                     med IDEO og Chicago Public Libraries om at udvikle en innovationsmodel til  
                     folkebiblioteker. På konferencen løfter vi sløret for nogle af IDEOs anbefalinger til  
                     bibliotekerne.  
13.20-14.45: Design Thinking in action v/ Jannik Mulvad, Marianne Krogbæk og Sidsel Bech-    
                     Petersen, Aarhus Kommunes Biblioteker: 
                     Design Thinking kan være et godt udgangspunkt, hvis du vil arbejde med at  
                     udvikle nye services og produkter - det kunne fx være nye services ifm. maker- 
                     kulturen. Få et indblik i metoderne, når projektet laver en kort design thinking- 
                     workshop. 
 
14.45-15.00: Kaffe og kage 
 
15.00-16.30: Making som samfundsbølge og Orange Innovation 
15.00-15.45: Making som samfundsbølge v/ Beth Kolko, researcher, underviser,  
                     entreprenør og professor i Human Centered Design and Engineering: Om ikke- 
                     eksperters potentiale for at innovere og skabe med henblik på at udbedre problemer i  
                     lokalsamfund. Oplægget er på engelsk. 
15.45-16.30: Orange Innovation v/Esben Danielsen, Director of innovation: Om    
                     makerkulturen i Danmark og Orange Innovations arbejde og erfaringer. 
 
16.30-16.45: Opsamling på dagen v/ Trine Nielsen, Områdedirektør i Kulturstyrelsen 
 
16.45-17.30: Kom, make og vær glad! 
Besøg og making i det nye makerspace Hal 1 samt Sandwich-to-go. 
�
Lokalsamfundets Innovationsrum er et 
toårigt samarbejdsprojekt mellem Aarhus Biblioteker og Borgerservice samt Roskilde Bibliotekerne. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens 
Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Læs mere på Folkelab.dk. 


