
Skapa läslust på sociala medier 
 
Päivi Jokitalo, frilansande bibliotekarie, 
ger oss tips på hur man med hjälp av 
bl.a. Instagram, Facebook och Twitter 
kan skapa läslust.   
 
Vi får exempel på kampanjer, tävlingar, 
läsutmaningar mm som engagerar 
användarna och fungerar som  
inspiration till  läsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliotek og fusjoner 
 

Om forskjellen i yrkeserfaring og kompetanse 
mellom bibliotekarer i små og store bibliotek. 
Kort sagt kan de i små bibliotek noe om alt, og 
det gjør at både  virksomhetsforståelse og 
møtet med bibliotekets brukere får en egen 
karakter. Denne forskjellen griper inn i mange 
forhold, og en kulturkollisjon er nesten ikke til å 
unngå ved fusjoner. Forelesinga bygger på egen 
erfaring med å jobbe i et lite høgskolebibliotek 
som ble fusjonert med et stort 
universitetsbibliotek.  
Den bygger også på  
relevant forsknings- 
litteratur. 

 
 Kari Heitmann,  
 Universitetet i Tromsø 

 Läshundar och Läsrobot 
 
Samarbetsprojekt mellan skola och 
folkbibliotek i syfte att stärka barns 
läskunnighet och läslust i tidig ålder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lena Lundberg  
 Vesterlund,  

Det store datakappløpet: overvåking og 
personlig tilpasset informasjon 
 
Det pågår et datakappløp i medie- og 
annonseindustrien. Den harde globale 
konkurransen om annonsekronene har ført til et 
datakappløp der de selskapene som vet mest om 
våre vaner, interesser og kontaktnett, vinner den 
beinharde konkurransen. Våre private liv blir 
dermed i stadig større grad nærgående kartlagt av  
kommersielle aktører som er  
fullstendig ukjente for de fleste av  
oss. Datatilsynet i Norge arbeider  
aktivt med denne problem- 
stillingen, både nasjonalt 
og internasjonalt.  

 
Catharina Nes, fagdirektør,  
Datatilsynet, Norge  

Bibliotekens demokratiska uppdrag och utveckling i fokus 
 
Vad behöver vi veta för att planera framtidens folkbibliotek när vi befinner oss i paradigmskiftet från 
industrisamhälle till nätverkssamhälle? Vilken roll spelar biblioteket som plats? Vilken roll spelar de 
tjänster och det utbud som biblioteken erbjuder sina användare? Vilka kompetenser kommer att 
behövas och prioriteras? Det här frågor borde vara intressant för de av oss som är nyfikna på 
folkbiblioteksutveckling. Peter Alsbjer försöker ge en tankemässig grund att utgå från när vi fortsätter 
diskutera framtidens bibliotek. En grund som utgår från biblioteken som maktinstitution och vad det 
för med sig när det gäller relationerna till användarna. 
  
”Peter Alsbjer bevakar sedan lång tid oförtröttligt folkbibliotekens omvärld både nationellt och 
internationell, hela tiden med bibliotekens demokratiska uppdrag och utveckling i fokus” tyckte juryn 
till Svensk Biblioteksförenings Bengt Hjelmqvists pris förra året. Något år tidigare beskrevs han på 
följande sätt på den  svenska bibliotekens e-postlistan Biblist: ”Jag har nog alltid betraktat Alsbjers 
blogginlägg som lite flummiga men oförargliga. Men när han anser David 
Lankes formulerat något viktigt med definitionen "Bad libraries build  
collections; good libraries build services; great libraries build communities” 
så finns det anledning till oro.” 
  
Välkommen till en stunds omvärldsbevakning som kanske kan upplevas  
som både flummig och oförarglig  och i bästa fall kanske till och med skapa 

oro i leden. 

 Fejkade mord och vithajar i Gävle 
 
 

Jack Werner fick i december 2013 idén till 
den källkritiska satsningen Viralgranskaren.  
 
Hör honom berätta om varför den behövs, 
hur bluffar, rykten, missförstånd och 
vandringssägner sprids på nätet i dag – och 
hur du kan göra för att själv bli en 
viralgranskare. 

 
 
 
 
 
 
 Jack Werner, journalist,  
 bloggare och debattör 

Hvordan finne grå litteratur 
 
Når vi utfører søk for systematiske oversikter, er 
ambisjonen å identifisere alle studier som har 
undersøkt en gitt problemstilling.  
 
Søk etter resultater som ikke er publisert i 
tidsskrift og gjort tilgjengelig i databaser er 
vanskeligere å utarbeide og dokumentere.  
 
Hvordan kan man best sørge for fullstendighet og 
etterprøvbarhet i disse søkene? 
 
 
 
 
 
Gyri Hval Straumann, Folkehelseinstituttet 

 

Kortinformasjon 



Att skapa ett attraktivt biblioteksrum 
 
Hur påverkas besökaren av 
rumsupplevelsen? Vad är en bra 
rumsupplevelse? Hur skapar vi ett attraktivt 
biblioteksrum?   
Med kunskap kring hur besökare beter sig 
och ställer för krav på ett rum tillsammans 
med exempel på hur andra branscher jobbar 
med rummet som media, hoppas jag kunna 
ge inspiration och  
mod till att vilja  
förändra och skapa 
ett mer attraktivt  
biblioteksrum.  
 
Petra Trobäck, konsulent IKEA 

«Tagging» - sosial tagging som redskap for 
gjenfinning 
 
 
Tagger, brukeres beskrivelser av dokumenter, skulle 
gi oss gode og billige data om store 
dokumentmengder. Nå har tiden gått, og vi har et 
bredere bilde av hva tagger egentlig kan bidra med. 
Marit Kristine Ådland vil på en lettfattelig måte 
presentere forskning og erfaringer om tagging 
generelt, og knyttet til bibliotek spesielt. 
 
 
 
Marit Kristine Ådland, Høgskolen i Oslo og Akershus 

 

Hur jag fann litteraturen, eller kanske hur 
litteraturen fann mig 
 
” Hur jag fann litteraturen, eller kanske hur 
litteraturen fann mig, och vad det har betytt för 
mig. Vi som skriver, och inte minst vi som skriver 
kriminalromaner, gör alla det utifrån vår egen 
livshistoria, människorna vi har träffat, platserna 
som varit viktiga för oss, det vi har upplevt, och de 
som inspirerat och inspirerar oss.” 
 
 
 
 
 
Christoffer Carlsson, Piratforlaget 

Tillsammans är vi starkare – eller är vi ? 
 
Vilka likheter ser vi hos oss i Norden, hur 
viktiga är de och hur väl lyckas vi utnyttja 
dem? Och hur väl förstår vi varandras språk 
egentligen? 
 
Mary Gestrin,  
Kommunikations 
chef, Nordisk  
ministerråd 

Om läslust och guldkorn 
 
” Hon berättar om hur man kan få ungdomar att 
intressera sig för böcker och läsning.” och 
presenterar Guldkornen från senaste årets 
bokutgivning. 
 
 
 
Tara Moshizi 
 

Statistikk i Mikromarc: BIB-Control 
 
Kom och se hur Din statistik kan bli levande, dynamisk och 
äntligen rolig att arbeta med.  
Gör dina egna rapporter, eller använd de som följer med som 
standard.  
 
Vi kommer att titta på den grundläggande funktionaliteten i det 
nya statistikverktyget som man kan ha som komplement till den 
befintliga statistiken i klienten. 

 

Kortinformasjon 


