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Konsensus och fri 
åsiktsbildning:  
Kan man öva sig i att 
tycka olika?
Alla chefer möter motstånd då och då. Det kan handla om 
att medarbetarna tycker att det fattas fel beslut, att chefen 
inte tillräckligt ser vad man gör – eller om något helt  
annat.  
Vi som leder folkbiblioteksverksamhet behöver också ta 
ställning till en rad frågor som mer är kopplade till  
riktning och strategi: 
Hur ska man tolka bibliotekslagen? Är Libris bättre än 
BURK –eller är det tvärtom? Är det en risk eller en möjlig-
het att bibliotek utvecklas till medborgarkontor? 

Det här är en dag om hur vi hanterar motstånd och skilda 
uppfattningar och om hur vi kan utveckla vår förmåga att 
ta in och dra nytta av synpunkter och hållningar som  
kanske inte alltid är ens egna.  
 
Medverkande: Lennart Kågström som är beteendevetare 
med inriktning mot organisations- och ledarutveckling

Datum: Tisdagen den 9/5 i Växjö
Hålltider: 10 till senast 16.30 (fika från 9.30)
Lunch: 12-13.15 
Fika: (kanske i samband med diskussioner) 14.30 
Lokal: Galaxen på Växjö stadsbibliotek

 

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på 
vår webbplats - http://www.biblioteksforenin-
gen.se/nyheter/konsensus-och-fri-asiktsbildn-
ing-kan-man-ova-sig-i-att-tycka-olika/

Anmäl dig senast 24 april 2017

Träffen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. Glöm 
inte att anmäla specialkost. Du måste vara  
enskild medlem i Svensk biblioteksförening för 
att delta.  

Nätverksträffen arrangeras av Svensk biblioteks-
förening och styrgruppen för expertnätverket 
för folkbibliotekschefer. Information om nätver-
ket och hur du anmäler dig till det finns på fören-
ingens hemsida; www.biblioteksforeningen.se

Kontaktperson för nätverket: Anya Feltreuter 
och Johanna Hansson

Välkomna!

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn 

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som  
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges 
människor möjlighet att använda sin  
demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala 
och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se 
en värld där alla människor har tillgång till  
bibliotek i livets olika skeenden.

En pådrivare för bättre bibliotek

Svensk biblioteksförening driver på för angeläg-
na bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för 
att stärka bibliotekens förutsättningar och  
möjligheter. 

Ett nav för engagemang och professionell  
utveckling

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 

människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De 
främsta experterna på biblioteksverksamhet är 
våra medlemmar och vi stödjer deras 
professionella utveckling genom resestipendier,
utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt
utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteks-
dagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbla-
det. I våra expertnätverk samlas landets främsta 
kompetens inom olika biblioteksområden.

Välkommen som medlem!

Som medlem får du bland många andra 
förmåner möjlighet att delta i våra expert- 
nätverk. 
Fyll i medlemsansökan på vår webbplats.
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