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OBA MINI-SYMPOSIUM

De OBA en de Bloomberg Center for Public 
Innovation (John Hopkins University) 
nodigen je met veel plezier uit om deel te 
nemen aan het mini-symposium over de 
toekomst van de bibliotheek. Een inspiratie 
talk waarin we zullen ingaan op internationale 
trends, geleerde lessen en mogelijke 
uitdagingen als bijdrage voor ons denken 
over de potentiële rol van de bibliotheek in de 
huidige samenleving.

Keynote spreker tijdens dit symposium is 
Bloomberg Public Innovation Fellow 
Tommi Laitio. Laitio zal onder meer ingaan op 
de totstandkoming van Helsinki’s bekroonde 
nieuwe bibliotheek Oodi, waar hij vanuit de 
gemeente Helsinki mede verantwoordelijk 
voor was. Verder leidt Laitio een 
internationaal onderzoeksproject rond 
openbare bibliotheken en parken in Europa 
en de VS waar de vorming van nieuwe 
partnerschappen centraal staat. De OBA is 
daarin een van de casestudies.  

Laitio’s presentatie zal gevolgd worden 
door een panelgesprek onder leiding van 
Chris Sigaloff, kwartiermaker OBA Next. 
Daarin bespreken we de internationale 
ervaringen in de context van de Amsterdamse 
ambities rond de totstandkoming van een 
nieuwe bibliotheek voor de toekomst in 
een menselijke metropool.

We zien je met veel plezier tegemoet!

Met hartelijke groet,
Martin Berendse 
(directeur/bestuurder OBA)

Laat middels een reply mail aan 
directie@oba.nl weten of je aanwezig bent. 
Zou je in verband met een beperkt aantal 
plaatsen dit uiterlijk donderdag 22 september 
kunnen laten weten?
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Tommi Laitio is de inaugural Bloomberg 
Public Innovation Fellow op de Johns 
Hopkins University en een veelgevraagd 
spreker op het gebied van publieke innovatie. 
Laitio heeft ruim tien jaar ervaring in het 
publieke domein en met name binnen de 
gemeente Helsinki als directeur Youth Affairs 
en later als directeur Culture en Leisure waar 
hij onder andere gewerkt heeft aan de 
totstandkoming van Oodi, de nieuwe 
hoofdvestiging van de publieke bibliotheek in 
Helsinki. Voordat hij aantrad bij de gemeente 
werkte Laitio voor een denktank (Demos) en 
als journalist. Latio heeft een MA politieke 
wetenschappen van de Universiteit van 
Helsinki en een MBA van Aalto University.

Over Bloomberg Center for Public Innovation
Bloomberg Center for Public Innovation is 
opgericht in 2021 vanuit een samenwerking 
tussen John Hopkins University and 
Bloomberg Philanthropies. Het doel is om 
impact binnen en buiten gemeentelijke 
organisaties te creëren door best practices te 
koppelen aan hoogstaand onderzoek om zo 
te werken aan een effectievere en 
innovatievere publieke sector. Meer dan 40 
steden zijn verbonden aan het center inclusief 
de gemeente Amsterdam. 

Over de OBA 
De Openbare bibliotheek van Amsterdam 
(OBA) staat voor een moderne, 
maatschappelijke, hybride bibliotheek voor, 
door en van alle Amsterdammers. In het in 
februari 2022 gepresenteerde Koersplan 
2030 worden hiervoor de belangrijkste 
opgaven gepresenteerd: intensief 
samenwerken met bestaande en nieuwe 
partners, het aan elkaar verbinden van de 
fysieke en de digitale wereld en een groot 
(scholen)offensief om leesvaardigheid te 
bevorderen. Dit vraagt om een innovatieve 
ondernemende bibliotheek die midden in de 
maatschappij staat en een essentiële bijdrage 
levert aan het welzijn en de welvaart van de 
stad en haar bewoners: een bibliotheek van 
de toekomst.

Inloop

Inleiding en welkom Martin Berendse

Keynote Tommi Laitio  - Reimagining 
libraries as community assets: lessons 
from Helsinki and elsewhere

Panelgesprek
olv. kwartiermaker Chris Sigaloff
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Voertaal en onderzoek integriteit
Het symposium zal plaatsvinden in het 
Engels en is onderdeel van Laitio’s 
onderzoek naar de rol van bibliotheken.


