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14. MOTIVAATIO

Kuinka lisätä motivaatiota osallistua kulttuuritapahtumiin 

tulevaisuudessa

TAUSTA

Mediakirjastolaiset ja kulttuurivälittäjät kohtaavat usein ongelmia tapahtumiin 
tai konferensseihin osallistuvien innostuneisuuden vähäisyydessä. Usein 
mediakirjaston käyttäjien saatavilla olevat digivälineet mahdollistavat lähinnä 
aineiston etsinnän ja ne ovat harvoin interaktiivisia. 

TEOREETTINEN POHJA

Etäviestintää voidaan käyttää lisäämään osallistamista ja motivoida isompia 
yleisöjä osallistumaan. Toinen ratkaisu imago-ongelmaan on luoda 
hybriditapahtumia, joihin voivat osallistua sekä mediakirjaston käyttäjät että 
työntekijät paikan päällä tai etänä. Motivaation lisäämiseksi 
hybriditapahtumien osallistaminen voi perustua osallistujien taustataitoihin ja 
-tietoihin ja/tai elämänkokemuksiin.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA
Tehtävä on suunniteltu auttamaan paikallisen perinnehuonekaluihin liittyvän 
sanaston oppimista. Keskustelu ja havainnot huonekalujen eri osien 
rakenteesta voivat syventyä ja johtaa halukkuuteen tietää enemmän 
perinteisten esineiden historiasta tai jopa osallistua konferenssiin, jossa 
esitellään tutkimusta alueen antiikkista huonekaluista. 
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Tehtävä/Ratkaisu
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Kaikki kohderyhmät

Tämä tehtävä voidaan  
toteuttaa kasvokkain 
yksilöille tai perheille 
esim. mediakirjastossa, 
kulttuurikeskuksessa tai 
turisti-infossa. Kuva 
huonekalusta ilman 
termejä ja tarvittavat 
termit voidaan laminoida 
ja asettaa näkyville. 
Vierailijat voivat yrittää 
yhdistää sanat oikeisiin 
kohtiin. Oikea vastaus voi 
olla kuvan toisella 
puolella. 

Yksityiskohtaiset ohjeet

Heijasta kuva tyhjien nuolien/puhekuplien kera sekä
erillinen sanalista termeistä näytölle. 
Kannusta osallistujia muodostamaan pienryhmät (esim.
virtuaalisiin pienryhmähuoneisiin), jossa heidän tulee
yhdessä yhdistää termit kuvaan. Helpottaaksesi
kommunikointia, he voivat valmistaa luonnoksen
huonekalusta paperille.
Pyydä ryhmäläisiä perustelemaan ratkaisunsa ja
keskustelun jälkeen näytä oikeat vastaukset. 
Havaintojen tekemisen jatkamiseksi, pyydä osallistujia
muodostamaan kysymyksiä huonekalusta: Mikä sen
tarkoitus on?, Miltä aikakaudelta se on?, Kuka sen on
tehnyt?, Missä?, Kenelle?, Mihin hintaan? jne. Pyri
vastaamaan kysymyksiin yhteistyössä ryhmän kanssa.
Kannusta osallistujia jakamaan henkilökohtaisia tarinoita
tämän tyyppisistä huonekaluista tai perinteisistä
huonekaluista yleensä. 
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Hyödyntää etätapaamista kontaktitapahtumaan
valmistautumista varten tai vain herätellä uteliaisuutta
koskien jotain kulttuuriaihetta.
Edistää informaalia aikuisopiskelua hauskoilla ja
interaktiivisilla keinoilla.

Tavoite

Valmistautuminen

Etsi kuva huonekalusta (esim. vanha antiikkinen
vaatekaappi nuolien/puhekuplien kera, jotka osoittavat
kaapin eri osiin), ja valmista sana- ja teknisten termien
lista huonekalun eri osista (esim. vaatekaapissa:
avaimenreikä, saranat, poikkipalkit, paneelit jne.)
Tee myös kuva, jossa nuolien päässä on oikeat termit. 
Valmista dokumentti huonekalun tiedoista, että osaat
vastata kysymyksiin (Mikä sen tarkoitus on?, Miltä
aikakaudelta se on?, Kuka sen on tehnyt?, Missä?,
Kenelle?, Mihin hintaan? jne.)
Laminoi huonekalun kuva sekä jokainen sanalistan sana,
jos tehtävä suoritetaan kontaktitilanteessa esim.
perinteiset bretagnelaiset huonekalut.

Verkossa, kontakti

10-15 minuuttia

1-15

Ryhmätyö

https://bcd.bzh/becedia/fr/levolution-du-mobilier-en-bretagne

