PRESTAKUNTZA JARDUERAK -2022- ACTIVIDADES FORMATIVAS
IKASTAROA · CURSO

Egutegia / Calendario:

IKASTAROA: EGINZALEAK LIBURUTEGIAN

Martxoak 17-18
2022

Irakaselak:

17-18 de marzo
2022

Ordutegia / Horario:

Arantza Mariskal. Medialab Tabakalerako arduraduna.

9:00-15:00

Zergatik ikastaro hau?
Herritarren eta Liburutegien arteko harremana aldatzen ari da. Isiltasun eta
irakurketa zerbitzu/espaziotik haratago, era praktikoan gauzak ikasteko aukerak
eskaintzen dituen zerbitzuak dira egun liburutegi asko.
Elkar topatu eta elkarrekin egoteko lekua, proiektuak elkarrekin aurrera eramateko
plaza, tresnak eta teknologiak erabiltzen ikasteko zerbitzuak… ere badira liburutegiak.
Bainan hau nola pentsatu, landu eta antolatu daiteke? Zer behar da? Nola eraman
dezaket aurrera? Modu ezberdinak egon badaude ere, Medialab Tabakaleraren
ezagutza eta esperientzia azalduz liburutegi bakoitzak bere proiektua definitzeko
lantegi praktikoa proposatzen dugu.

Helburuak

•
•

Makers zerbitzuak deitutakoak aztertu eta ezagutu: oinarri teoriko eta
adibide praktikoak.
Baliabide eta tresna ezberdinen oinarrizko ezagutza.
Norberak lan egiten duen liburutegian makers zerbitzuak nola eman
daitezken pentsatu eta prototipo bat landu.

Hartzaileak
•
•
•

Medialab-Tabakalera
Andre zigarrogileak plaza,
1. 20012. Donostia
Modalitatea:
Presentziala
Iraupena / Duración:
12h
Matrikula / Matrícula:
Socios(as): 120€
Socios(as) desempleo: 60€
No socios(as): 180€
Harremanetarako /
Contacto:
aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007

Honako helburu orokor hauek erdietsi nahi ditu ikastaro honek:
•

Lekua / lugar:

Liburutegien funtzio eta zerbitzuen eguneraketa aukerak landu nahi
dituenarentzat.
Eskola liburutegi nahiz liburutegi publikoetan aritzen denarentzat.
Kolektibo ezberdinak liburutegietan parte hartzera gonbidatu nahi
dituztenentzat.

Elkarlanean / Colaboran:

Babesten / Patrocinan:

PRESTAKUNTZA JARDUERAK -2022- ACTIVIDADES FORMATIVAS
IKASTAROA · CURSO

Metodologia
Gaia alde teorikotik ez ezik, adibide praktikoekin landuko da, azken batean norberak
bere proiektu-prototipoa landuta formakuntza saioa amaitu dezan.

Egutegia / Calendario:
Martxoak 17-18
2022

Edukia

17-18 de marzo
2022

Ordutegia / Horario:

Helburuak lortze bidean, ikastaroan zehar landuko diren edukien hautaketa hau egin
da:

9:00-15:00
Lekua / lugar:
Medialab-Tabakalera

•

Liburutegiak aldaketen aurrean.

•

Makers zerbitzuak liburutegietan: zer eta nola.

•

Programa eta ekintzak makers zerbitzuen osagarri.

•

Sortu zure prototipoa.

Andre zigarrogileak plaza,
1. 20012. Donostia
Modalitatea:
Presentziala

Oharrak
Leku mugatuak.
Izen-emate ordenaren arabera emango dira.

COVID-19 PREBENTZIO NEURRIAK
Osasun-agintariek COVID-19aren hedapena mugatzeko gomendatutako neurrien
arabera egingo da ikastaroa. Ikastaroa bertan behera utzi behar bada, egun batzuk
lehenago jakinaraziko da eta matrikulen zenbatekoa itzuliko da.
COVID ziurtagiria eskatuko da, unean uneko araudiak hala eskatzen badu.

Iraupena / Duración:
12h
Matrikula / Matrícula:

Socios(as): 120€
Socios(as) desempleo: 60€
No socios(as): 180€
Harremanetarako /
Contacto:
aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007

Elkarlanean / Colaboran:

Babesten / Patrocinan:

