Bibliotekskunskap för nyfikna
25 mars

Bibliotekets roll i lokalsamhället
08.45 - 09.00

Vi börjar dagen med tekniktest och fika.

09.00 - 09.05

Välkommen.

09.05 - 09.35
09.50 - 10.20

Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Cecilia Brisander,
Kulturrådet.
Tillgänglighet. Åsa Wiklund, Länsbibliotek Dalarna.

10.25 - 10.55

Etik och praktik. Walk and talk utifrån film och bok.

11.00 - 11.30

Hanna Blixt berättar om sitt författarskap.

11.35 - 11.55

Vad gör vi på Länsbiblioteket? Maria Törnfeldt, Länsbibliotek
Dalarna.
Avslut.

Forts. nästa sida

Besöksadress:
Falugatan 2, Falun

E-post:
lansbibliotek.dalarna@ltdalarna.se

Webbplats:
www.lansbibliotekdalarna.se

Tid

2021-03-25
Kl. 8.45 – 12.00

Plats

Digitalt. En länk kommer att skickas ut till alla
deltagare innan mötet. Vi kommer att använda oss
av verktyget Zoom.

Kostnad

Ingen kostnad.

Anmälan Senast 18 mars. Anmäl dig på detta formulär:
https://forms.gle/UjYmh8o4FbU6ErhZ6
Max 30 personer. Först till kvarn gäller.
Frågor

Birgitta Winlöf, birgitta.winlof@regiondalarna.se
tel. 072-143 81 66

Bra att tänka på
• Använd gärna ett headset om du har.
• Under mötet kan det vara bra att trycka på Mute när du inte pratar, så minskar
bakgrundsljud som kan störa.
• Om du vill testa ljud eller känner dig osäker så finns vi på plats och släpper in dig till
mötet på fikatiden, 15 minuter innan programmet börjar.
• Om du har problem med ljudet – kontrollera att du valt rätt ljudenhet.
• Om du har problem med ljudet – skriv i chatten.
• Du kan delta via din smartphone.
• Instruktion för Zoom
• För den som vill finns möjlighet att testa Zoom fredagen den 19 mars klockan 8.30-9.30.
Ingen föranmälan behövs. Länk till testmötet: https://us02web.zoom.us/j/88027071818
Frågor ställs till Solveig Magnusson 072-143 81 54.
Walk and talk
Ett bra samtal uppstår lätt när man tar en promenad tillsammans. Pratet blir ofta mer
otvunget och avslappnat. Walk and talk bygger på denna insikt. Det är en enkel metod som
finns i flera varianter. Grundtanken är att promenera parvis och diskutera en fråga. Vi delar in
er parvis och ni får samtala via telefon.
Att ta del av innan
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Fem filmer -Våra läsare.
Bibliotekariens praktiska kunskap: om kunskap, etik och yrkesrollen – Red. Eva Schwarz. Läs s.
105 – 113 samt s. 127 – 134. Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de
situationer som beskrivs? Har ni egna exempel? Hur agerar ni när olika intressen ställs mot
varandra?
IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister samt se filmen med
Barbro Bolonassos, 47 min.
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