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Välkommen på inspirationsträff!

Under corona-tiden är vi många som testat spännande och  
roliga evenemang på våra bibliotek.
Nu vill vi ta tillfället i akt att inspirera varandra och dra 
lärdom av vad vi gjort.
Vad har funkat bra? Vad har funkat mindre bra?  
Vad kommer vi fortsätta med även efter corona?
OBS! Träffen kommer att spelas in och en länk till videon 
kommer att skickas ut till nätverkets mailinglista och kan ses 
2 veckor framåt. 

Datum: 20 april 2021
Tid: 09.00–12.00
Plats: Teams

Program 20 april

08.45 Insläpp i Teams. Passa på att testa ljud och bild. 
 
09.00 – 09.30: Styrgruppen hälsar välkomna och går  
igenom dagen.  
Visar och delar ”läsa vidare-länkar” om upphovsrättsfrågor.  
 
09.30 – 10.30: Inspirationsblock 1.
Amanda Nanor om digital lovverksamhet och interaktiva 
360-bilder i Helsingborg.
Anna Hällgren och Nina Suatan om digitala bokstartsidéer 
och information kring inköpsstödet (Kulturrådet).
Karolina Persson om digitala bokprat i Gislaved.
Bodil Alvarsdotter berättar om Göteborgs digitala resurs 
Läsoteket.
 
10.30 – 10.45: Fika, bensträckare.
 
10.45 – 11.45: Inspirationsblock 2.
Linnéa Björkman om digitala babystunder och GPS-quiz i 
Täby.
Liz ten Hoeve om läsprojekt med förskolan i Luleå.

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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Margareta Gustafsdotter om digitala förskoleklas-
sträffar i Norrköping.

Ingrid Brorström och Anna Wieselberg om  
inspelade Bok&bebis-filmer samt Bok&bebis via 
Teams och utomhus i Solna.

11.45 – 12.00: Avslutande diskussion. Länk till 
reflektionsfrågor lämnas ut.   
 
Anmälan

Max 150 deltagare. 
  
Anmälan sker via nedan länk senast 13 april: 
https://forms.gle/Mxb5ZdzMzA25BXzp7

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

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 möjlig-
heter. 

https://forms.gle/Mxb5ZdzMzA25BXzp7

