Expertnätverket för
mobil biblioteksverksamhet
Välkommen på nätverksträff!
I höst håller vi träff på temat ”Nyskapande mobila verksamheter, upphandlingar och trender”.
Datum: 21 oktober 2020
Tid: 09.00–12.00
Plats: Via Teams

Program 21 oktober
08.45–09.00 Insläpp i Teams
09.00 Välkomna!
Nätverkets styrgrupp hälsar välkommen och alla deltagare
presenterar sig kort, alternativt i förväg via e-postlistan.
09.20 Örebro biblioteks nya bokbilar
– uppstart av makerspace-verksamhet
2019 fick Örebro två nya bokbilar och kunde därmed utöka
den uppsökande verksamheten på olika sätt.

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.

Lotta Perkiö, enhetschef
Maria Tjärnbro, verksamhetsutvecklare
Klara Olander, bibliotekarie
Anna Holm, lärare Kulturskolan
berättar om upphandlingen, skapandet av bilarna och tankarna kring verksamheten.
Länkar till Örebro biblioteks webbplats:
Bokbilarna
Makerspacebilen
09.50 Digital fika/bensträckare
-->

www.biblioteksforeningen.se

10.05 Värmdö biblioteks nya Läs- och skaparbuss och Kulturskola i samarbete
10 juni 2020 invigdes den nya uppsökande verksamheten med ett Makerspace-drop-in i samarbete
med Tekniska museet.
Ann-Helen Johansson, chef för Värmdö bibliotek,
berättar om bokbussupphandlingen och även om
trender och framtiden.
Länk till en artikel om bussen på regionbibliotekets blogg:
Premiär för ny Läs- och skaparbuss i Värmdö
10.35 Övergång till smågruppsdiskussioner
kombinerat med bensträckare
10.45 Smågruppsdiskussioner
11.30–ca 12.00 Sammanfattning och utvärdering av dagen

Anmälan
Via länk nedan senast 9 oktober:
Anmälninglänk
Först till kvarn (max antal deltagare är 30).
Du, eller din institution, behöver vara medlem i
Svensk biblioteksförening.
Välkommen!
Styrgruppen för nätverket:
Ann-Helen Johansson
Britt-Marie Ingdén-Ringselle
Johan Anderung
Lena Lundberg Vesterlund

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 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!
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