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Nätverksträff för 
skolbibliotek
I samarbete med Regionförening Västerbotten. 

Temat för höstens träff är pedagogiskt framträdande. 
För många faller det sig inte naturligt att tala inför pu-
blik - det kan kräva mycket övning och bearbetning för 
att bli bekväm i rollen som föreläsare. Samtidigt ingår 
det i jobbet som bibliotekarie med pedagogiskt uppdrag 
att göra detta - inför elever, lärarkollegor, skolledning 
m.m. Den här dagen är till för dig som vill utveckla din 
förmåga att tala inför publik!

Datum: 29 november 2019
Plats: Campus Umeå, Universitetsbiblioteket Sal Vinter-
myren/K2 (ingång via UB huvudentré)

Program 29 november 

9.00 Mingelfika

9.30 Välkommen och praktisk info

9.35 Leading for school librarians - en sammanfattning 
(Liselott Drejstam)

10.00 Smart framförande, workshop med Mia Westin
En workshop som ger inspiration och användbara verktyg 
inom att tala inför grupp, närvaro på scen, kroppsspråk, 
publikkontakt och att presentera ett budskap på ett överty-
gande och entusiasmerande sätt. 

12.00 Lunch

13.00 Smart framförande, fortsättning 

14.30 Fika

15.00 Skolbibliotekarien och publiken - diskussion, 
reflektion och erfarenhetsutbyte
Deltagarna diskuterar dagens lärdomar och delar med sig av 
exempel och erfarenheter från att stå inför publik.

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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15.30 Dagen avslutas

Anmälan

Via nedan länk senast 22 november:
https://forms.gle/KvPKSrh4Cdmo86bN8

Max 20 deltagare, först till kvarn gäller!
Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson nätverket: 
Hanna Carlsson, hanna.carlsson@ksgyf.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  
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

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 möjlig-
heter. 

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 profes- 
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, 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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