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BIBLIOTEKET SOM MÖJLIGGÖRARE 
 
 
 

 
 

Program  

9:00 Kaffe 
 
Biblioteksforskaren David Lankes, från School of 
Information Studies vid Syracuse Universitet, USA 
inleder dagen med att tala utifrån Biblioteket som 
möjliggörare (Engelska).  
 
Därefter blir det gruppdiskussioner med dagens tema i 
fokus följt av ett exempel från Stockholms 
stadsbibliotek. Elias Hillström, Alice Thorburn och 
Patrik Schylström berättar då om hur de arbetar med 
bibliotekspodden Solen. 
Före lunch kommer vi att få veta hur Gislaveds bibliotek 
arbetar med deras experimentverkstad för barn. Det 
är Tobias Carlsson och Maria Alexiusson som berättar. 
 
12:00-13:00 Lunch på egen hand 
Under eftermiddagen får vi höra flera exempel på hur 
man kan arbeta med skapandet i fokus. Gonzalo Vargas 
från TioTretton och Michael Taylor från Coder Dojo, 
båda från Stockholm, berättar om hur de arbetar med 
programmeringsworkshop för barn.  
 
I Finland pågår spännande saker och under rubriken 
Library is a verb. The Urban Workshop in Helsinki 
City Library  berättar Lotta Muurinen om deras arbete. 
Hon arbetar på Lasipalatsi i Helsingfors. (Engelska) 
Vi kikar även mer på makerspace-rörelsen på 
eftermiddagen.  
 
Fikapaus 
 
Ann Östman från Länsbibliotek Gävleborg avslutar 
dagen med att inspirera utifrån rubriken Biblioteket 
som en arena för skapande - du gör skillnad! 
 
16:00 Dagen slutar 

Kort om 5 december 2013 

 
Vad händer på biblioteken? Just 

nu sker en snabb omstöpning av 

vad som är möjligt att göra i 

biblioteksrummet. Under dagen 

får vi ta del av olika exempel 

från bibliotek som har utvidgat 

sitt uppdrag på olika sätt. Det 

handlar om att arbeta med IT 

och skapande på ett nytänkande 

sätt, i samklang med sitt 

närsamhälle.  

Dagen innehåller virtuella 

föreläsningar – föreläsarna 

kommer att tala via länk i Adobe 

Connect. Deltagarna kommer att 

ha möjlighet att ställa frågor till 

föreläsarna. Några av 

föreläsningarna sker på 

engelska.  

 

Dagen äger rum i Falun, Gävle, 

Karlstad och Uppsala och vänder 

sig till all personal i KUB:en.  

 

Plats: Salen Mäster Per, 

Kristinegården, Kristinegatan 

11, Falun. Vägbeskrivning, se 

nästa sida. 

 

Seminariet är kostnadsfritt. 

 

Resekostnaden ingår inte i 

projektet. 

 

Till anmälan: 

http://tinyurl.com/pnbh22k 

 

Anmälan senast: 

2 december 2013 
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Hitta till Kristinegården 

 
Adress: Kristinegatan 11. Falun 
 
Kristinegården ligger mitt emot Kristine kyrka. Från 
järnvägsstationen går du västerut upp på Åsgatan. 
 

 

 
 
Kontaktperson: Sara Olsson, 023-861 24 (mobil) 
 
 

Tänk på att ta hänsyn till dina kollegor! Undvik parfym och 
andra doftande produkter på våra seminarier! 

 

Välkommen med din anmälan! 


