Sammenslutningen af Lokalarkiver
Andkærhus
Andkærvej 19 – 7100 Vejle
Tel.: +45 7584 0898
e-mail: sla@lokalarkiver.dk – www.danskearkiver.dk

Tilmelding:

Enten elektronisk på www.danskearkiver.dk eller
fremsendelse af denne blanket på sla@lokalarkiver.dk.

Sammenslutningen af Lokalarkiver

Arkivuddannelse
Modul 4
Lokalarkivets forhold til omverdenen
og formidling af lokalhistorien

SLA’s arkivuddannelse, modul 4 - Svendborg

19. og 26. januar 2018
Arkivnavn:

…………………………………

Arkivnr.:

………………………….

Fakturering til e-mailadresse:

…………………………………

Fakturering til EAN-nr.:

…………………………………

Sct. Jørgens Sognegård
Brydegårdsvej 15, Svendborg
19. og 26. januar 2018
SLA arkivuddannelse, modul 4, strækker sig over to fredage og fokuserer på
arkivet og dets omverden.
Første dag gennemgås arkivets samarbejdspartnere såvel lokalt som regionalt samt synliggørelse bl.a. via sociale medier. Anden dagen sættes der

Deltager(e):
Navn:

fokus på formidling af arkivets viden.
………………………………….

Tel.:

………………………….
Kursussted: Sct. Jørgens Sognegård, Brydegårdsvej 15, Svendborg

e-mail: ………………………….
Navn:

Navn:

………………………………….

………………………………….

Tel.:

………………………….

For hele modulet er pris for deltagelse incl. forplejning 600 kr. for SLA og
ODA medlemmer og 1.000 kr. for andre.

e-mail: ………………………….

Tilmelding bedes ske senest 11. januar 2018 enten elektronisk på
www.danskearkiver.dk eller ved udfyldelse og fremsendelse af bagsideblan-

………………………….

ketten som vedhæftet fil på e-mailadresse: bjb@lokalarkiver.dk. alternativt

Tel.:

med alm. post til SLA sekretariatet, Andkærvej 19, 7100 Vejle.
e-mail: ………………………….
Kurset gennemføres ved 15 tilmeldinger.

Tilmelding senest den 11. januar 2018

Arkivuddannelsen arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Ret til ændringer forbeholdes.

Fredag den 19. januar 2018

Fredag den 26. januar 2018

Lokalarkivets forhold til omverdenen

Formidlingen af arkivets viden

Underviser:

Underviser:

Henning Sørensen, Arkivleder Dragør Lokalarkiv

Program:

Henning Sørensen, Arkivleder Dragør Lokalarkiv

Program:

10:00 – 10:30

Velkomst, kaffe/te og brød.

10:00 – 10:30

Velkomst, kaffe/te og brød.

10:30 – 12:00

Samarbejdspartnere og -muligheder.

10:30 – 12:00:

Hvordan skriver man en god artikel, et godt årsskrift m.v.?



Hvem arbejder vi sammen med i det daglige?



Hvilke andre muligheder kan der være lokalt/regionalt?
- aviser, foreninger, museer, biblioteker m.v.


12:00 – 12:45
12:45 – 14:15

Hvordan laver man et godt foredrag?
12:00 – 12:45

Frokost.

12:45 – 14:15

Hvordan laver man en god udstilling?

14:15 – 14:30

Kaffe/te og kage.

14:30 – 16:00

Andre arrangementer

Indsamlingsprojekter

Frokost.
Synliggørelse og PR


Synliggørelse af arkivet. Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke
muligheder findes?
- PR, reklamer, arrangementer web m.v.

14:15 – 14:30

Kaffe/te og kage:

14:30 – 16:00

Synliggørelse og PR fortsat


Arkivets hjemmeside



Sociale medier



Arkivernes Dag, byvandringer osv.

