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Bibliotekskunskap för nyfikna 

22 april  

   
 

Bibliotek som läsfrämjare 

 

08.45 - 09.00 Vi börjar dagen med tekniktest och fika. 

 

09.00 - 09.05 Välkommen. 

 

09.05 - 09.45 

 

Garanterat bra böcker. Gruppdiskussioner. 

09.45 - 10.00 Paus. 

 

10.00 – 10.40 Bibliotek och läsfrämjande. Lisa Ångman, bibliotekschef Ljusdals 

kommun. 

Praktiskt läsfrämjande. Matilda Böwes och Linda Allard Forsman, 

Leksands bibliotek 

 

10.50- 11.20 Projekt Dela Läslust med exempel. Anna-Lena Ittner Sandström, 

Länsbibliotek Dalarna och Jonna Steinrud, Säters bibliotek. 

 

11.25 - 11.30 

 

Paus. 

11.30 - 11.55 Dalaförfattaren Annah Nozlin berättar om sitt författarskap. ”Som 

en korsning mellan Ronja Rövardotter och Sagan om ringen”, kan 

man beskriva Annahs böcker. 

 Avslut. 
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Tid 2021-04-22 

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 16 april. Anmäl dig på detta formulär: 

https://forms.gle/d6EUAdBkBKcce38h8 

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 

 

 

Att ta del av innan 

Film: Kulturrådet Garanterat bra böcker: Webbinarium - YouTube, 59 min. Utifrån filmen 

kommer vi att ha gruppdiskussioner. Efter att ha sett filmen – titta på ditt eget bibliotek. Hur 

syns, märks Kulturrådsböckerna? 

Handlingsprogram för läsfrämjande 2019. Främja läsning. Kulturrådet 
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