Expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer
Datum: 7–8 december
Plats: Södra salen, M-huset, Linnéuniversitetet i Växjö

Program 7 december
12.00 Gemensam lunch
13.00 Välkomna!
13.10 Nya arenor för lärande
En spaning på trender i utvecklingen av fysiska och digitala
lärmiljöer med exempel från flera länder.
Alastair Creelman, e-lärandespecialist vid Linnéuniversitetet
13.50 Från UB till Studenthus
Anna Tobin, Linköpings universitetsbibliotek
14.10 Samlat stöd och nya lärandemiljöer
Ulrika Johansson, Örebro universitetsbibliotek
14.30 Fika
15.00 Gemensam serviceingång och fördjupat stöd
synliggjort i biblioteksrummet
Mirjam Josbrant, Universitetsbiblioteket vid Luleå Tekniska
Universitet

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, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

15.20 Samtal och utbyte
Ta med dilemman, utmaningar och idéer.
16.20 Creating a technologically rich library that fosters
learning experiences
Niraj Chaudhary, Library Technology and Digital Initiatives
at University of the Pacific (Skype)
17.00 Paus
19.00 Mat och prat på Izakaya Moshi
Middag på egen bekostnad.

-->

www.biblioteksforeningen.se

Program 8 december

Svensk biblioteksförening

09.00 Att möta studenter på deras framtida
plattformar
Johan Leitet, Institutionen för datavetenskap vid
Linnéuniversitetet

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.

09.40 Forskarnas galleri
AnnSofie Olsson, Malmö högskolas bibliotek
10.00 Kaffe
10.30 Utveckling och utvärdering av bibliotekets lärandemiljöer 2011–2017
Ann-Helen Erliksson, Marie Fredriksson och
Johanna Palm, Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet
11.30 Visning
Nya studiemiljöer på universitetsbiblioteket i
Växjö
12.30 Tack för den här gången!
Varmt välkomna att delta vid invigningen av nya
lärandemiljöer på UB i Växjö kl 13.30!
https://lnu.se/larandemiljoer17

Anmälan
Via nedan länk senast 20 november:
https://goo.gl/forms/PBfw4oD2IPrKekPq2
Fika och lunch ingår.
Deltagare måste vara enskilda medlemmar i
Svensk biblioteksförening.

En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna
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 Biblioteksdagarna och
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom
olika biblioteksområden.
Välkommen som medlem!

Välkomna!
Kontakt:
Lotta Gustafsson, lotta.gustafsson@lnu.se

Om expertnätverket
Expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer
syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan
utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande.
Nätverket ska utbyta erfarenheter om utveckling
av det pedagogiska mötet med användaren i såväl
det fysiska som det virtuella rummet.

Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se
www.biblioteksforeningen.se
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

