Bibliotekskunskap för nyfikna
23 februari

Biblioteket som mötesplats – dialog med målgrupper
08.45 -09.00

Vi börjar dagen med tekniktest och fika.

09.00 – 09.40

10.25 – 10.55

Hur vet vi vad användarna önskar och tycker? Malin Ögland,
Högskolan i Borås.
Kartläggning av biblioteksbehov i västra Borlänge. Lisa Wessberg
och Johanna Nordström, Borlänge bibliotek.
Nationella minoriteter. Åsa Wiklund, Länsbibliotek Dalarna.

10.55 – 11.25

Walk and talk.

11.25 – 11.55

Var är ungdomarna? Boel Andersson, Falu stadsbibliotek.

12.00

Avslut

09.50 – 10.20

Forts. nästa sida

Besöksadress:
Falugatan 2, Falun

E-post:
lansbibliotek.dalarna@ltdalarna.se

Webbplats:
www.lansbibliotekdalarna.se

Tid

2021-02-23
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 2021-02-16. Anmäl dig på detta formulär:
https://forms.gle/GVLusNrstgdtLGiZA
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.
Några tips
• Ladda en termos.
• Lägg fram något gott att äta.
• Se till att ha en skön stol.
• Tänk på varma kläder inför walk and talk.
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.
Lästips
Från medieplanering till verksamhetsutveckling – Malin Ögland, 2008
Användarnas bibliotek: Rapport från projektet Det frågeorienterade biblioteket.
Projektrapport: Modellbibliotek – Cecilia Gärdén, 2018
Ett steg till – En metodbok för biblioteksutveckling, 2011
Många sätt att vara människa på - Folkbibliotek och nationella minoriteter, 2018
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