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Nätverksträff för 
Expertnätverket för 
bibliotekens  
lärandemiljöer
Varmt välkommen på nätverksträff!

Datum: 22–23 november 2018 
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2,  
Stockholm.

Program torsdag 22 november 

13.00-13.30 Inledning av styrgruppen

13.30-14.30 Nino Dawod, Uppsala universitetsbibliotek
Ångström Visualisation Lab och Makerspace har 
byggts upp i samarbete med studenter och institu-
tioner. Genom UX-metoder har vi byggt upp dessa 
miljöer till att bli en naturlig del av studenternas 
lärmiljö. Ni får höra hur vi har jobbat och vilka 
lärdomar vi dragit av arbetet hittills. 

14.30-15.00 Kaffe 

15.00-15.30 Alejandro Crespo, Göteborgs universitets-
bibliotek
Digitala lärmiljöer - Samverkan kring innehåll från 
studiestödjande enheter. Hur kan vi skapa enga- 
gerande digitalt innehåll som utgår från studen- 
ternas behov?

15.30-16.00 
Jenny Kihlberg, Chalmers tekniska högskola
Att utveckla framtidens lärandemiljöer. 

16.00-17.00 Gruppdiskussioner

19.00 Middag till självkostnadspris

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. 



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

Program fredag 23 november

09.00-9.30 Anna Hultén och Johanna Rayner, 
Uppsala universitetsbibliotek 
”Var är skylten med gubbarna?” – utvecklingen av 
studiemiljöerna på Karin Boye-biblioteket mellan 
2016 och 2018.

09.30-10.00 Kaffe

10.00-11.00 Marie-Louise Eriksson, Karlstads 
universitetsbibliotek 
Akademisk informationskompetens - hur Karlstad 
UB:s utvecklingsarbete resulterat i en Canvaskurs 
riktad till studenter. Hur tänkte vi, vad har vi gjort 
och framförallt: vad händer nu?

11.00-11.30 Avslutning

12.00 Lunch

13.00-15.00 Studiebesök på Södertörns  
högskola

Anmälan

Via nedan länk: 
https://goo.gl/forms/msUtEcen6UV0qgn43

Max 40 deltagare, först till kvarn gäller!
Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson nätverket:
Ann Dyrman, ann.dyrman@kau.se

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar 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 männ-
iskor har tillgång till bibliotek i livets olika skeen-
den. 

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 möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
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 professio-
nella utveckling genom resestipendier, utvecklings-
bidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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