Zininkennis

De bibliotheek van de 100 Talenten

Theorie en achtergronden over de bibliotheek van de toekomst en Meervoudige Intelligentie (deel 1).Experimenten met
kunstenaars, studenten, architecten en schrijvers (deel 2).
Handboek dat is bedoeld om in jeugdbibliotheken op een innovatieve manier werk te maken van mediawijsheid (deel 3)
Neem voor informatie over een aanvullende training contact op met de auteur van dit deel: Pam Leenheers!
Uit de flaptekst van het boek:
De bibliotheek van de 100 talenten is een compleet nieuw concept voor de jeugdbibliotheek van de
toekomst. De openbare bibliotheek wordt geconfronteerd met fundamentele veranderingen. Zij moet zich staande
houden in een tijd van overdaad: te veel informatie, te veel media, te veel boeken, te veel trends, te veel
oppervlakkigheid, te veel commercie, te veel te doen. Voor bibliotheken ligt in deze schijnbare overvloed een uitdaging:
hoe creëren wij uit deze overvloed nieuwe rijkdom; wat is waarachtig, wat is betekenisvolle informatie, wat is werkelijk
bijzonder? En wat wordt de nieuwe rol van de bibliothecaris? De bibliotheek van de toekomst heeft behoefte aan nieuwe
werkvormen en toekomstgerichte strategieën, maar koestert daarbij ook haar klassieke idealen.
Kinderen zijn
daarbij onmisbaar als ervaringsdeskundigen bij uitstek, waar het gaat om het gebruik van nieuwe en oude media. In de
bibliotheek van de 100 talenten worden bibliothecarissen en kinderen uitgedaagd om de nieuwe jeugdbibliotheek
gestalte te geven; een bibliotheek die uitgaat van een eigentijdse manier van omgaan met informatie en verbeelding. De
jeugdbibliotheek van de toekomst wordt een ideeënfabriek van en voor kinderen, waarbij al hun talenten de ruimte krijgen
bij een andere organisatie en werkwijze van de bibliotheek.
Een aantal bibliotheken werkt nu al succesvol met
de principes van de 100 talenten. In dit boek uitgangspunten, achtergronden en inspirerende praktijkvoorbeelden. Maar
ook nieuwe ideeën en methodes om zelf aan het werk te gaan met de bibliotheek van de 100 talenten.
100 talenten pakket
- volledig tweetalige uitgave: Nederlands en Engels
- Met illustraties van Joost Swarte
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