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Expertnätverket för bib-
liotekens lärandemiljöer
Välkommen på nätverksträff!

Efter åtta månader av pandemianpassade biblioteksverksam-
heter vill vi bjuda in till en digital träff för erfarenhetsutbyte. 
Temat är alltså smittskyddsanpassningen och diskussionsfrå-
gorna kommer att kretsa kring vad vi har lärt oss om att an-
passa lärandemiljöer fysiskt och digitalt. Vi vill också blicka 
framåt. Vad tar vi med oss till en vår av fortsatta restriktio-
ner och till efter pandemin?
Vi tar gärna emot förslag på frågor att diskutera eller pro-
blem att lösa tillsammans. Hör bara av er till mejladressen 
nedan senast den 4/12.

Datum: 9 december
Tid: 10.00–15.00
Plats: Zoom (länk kommer den 7/12 till de som anmält sig)
Sista anmälningsdag: 4 december

Program 9 december

10.00 Välkomna!
Information om dagen från nätverkets styrgrupp.

10.05 Studenters upplevelse av distansundervisning 
med anledning av Covid-19
Sylva Frisk och Agnes Nurbo presenterar resultatet av en 
enkät till studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Göteborgs Universitet.

10.45-11.00 Fikapaus 
 
11.00 Gruppdiskussioner med tema användarperspektiv 
Samtal kring dessa och liknande frågor: Hur har vi under-
sökt och anpassat efter användarnas behov? Hur har vi 
jobbat med kommunikation till våra målgrupper? Anpassat 
fysiska och digitala miljöer? 
 
12.00-13.00 Lunch

13.00 Gruppdiskussioner med tema organisationsper-
spektiv 
Samtal kring dessa och liknande frågor: hur har pandemin 

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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påverkat hur vi arbetar? Hur har vi prioriterat? 
Vad vill vi ta med av arbetssätt framöver? Inklu-
sive tid för fika.

14.00–15.00 Uppsamling av gruppdiskussio-
ner, utvärdering och prat inför nästa träff
 
Anmälan

Max 100 deltagare, först till kvarn gäller.
Anmälan sker via nedan länk senast 4 december:
Till anmälan

Du, eller din institution, måste vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Kontaktperson:
Linn Bech-Hanssen 
linn.bech-hanssen@ub.gu.se 
031-786 65 29

Välkomna!

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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