Temadag för bibliotekspersonal i Jämtland Härjedalen

Digital påfyllning
Under våren 2016 ges en utbildning i två steg på digitalt tema. Den inledande temadagen innehåller
föreläsningar och gruppdiskussioner. Steg två sker på hemmaplan, en heldags workshop per kommun.

Del 1: Onsdag 24 februari – inbjudan och
program

Plats:
Mittuniversitetet, Hus G, sal G1351

09.30

Fika

10.00

Digitaliseringens mötesplatser i vår region: digital
kompetens, medborgarnas behov och
bibliotekens roll
Åsa Hofsten

Frågor och anmälan:
Catarina Lundström, 070-254 75 87
catarina.lundstrom@regionjh.se

11.00

Kort paus

11.15

Från encyklopedier till google-sökningar. Om
biblioteket i den nya informationstiden
Lars Våge

12.30

Lunch (lunchmacka på plats)

13.30

Gruppdiskussioner som förberedelser för
kommande praktiska workshops i respektive
kommun
Lena Karlsson och Anna Ring

14.30

Avslutning och fika, inkl. info om steg 2.

Se mer info nedan…

Kostnad:
Programmet är kostnadsfritt inkl. föroch eftermiddagsfika samt en
lunchmacka (ange ev allergier).
Anmälan:
Senast 2016-02-17 till Catarina
Lundström, se kontaktuppgifter ovan.

Del 2: Praktisk workshop
Under våren (mars-april) kommer att ordnas en praktisk
heldagsutbildning i varje kommun där all personal kommer att
få arbeta praktiskt med digital fortbildning. På programmet står
bland annat övningar i aktuella databaser (Press Reader m.fl.),
informationssökning m.m.
Dessa dagar leds av Lena Karlsson och Anna Ring på plats i
respektive kommun. Varje kommun bokar själv in ett datum
som passar. Den bokningsbara perioden är mars-april (dock
inte fredagar, ej heller under sport- och påsklov).
Kontakta Catarina eller Annika på den regionala verksamheten
för att boka in denna tid samt för övriga praktiska frågor.
Om de medverkande:
Åsa Hofsten
Åsa Hofsten är IT-strateg vid Region Jämtland Härjedalen. Hon
arbetar med digitala utvecklingsfrågor på regional nivå.
Lars Våge
Lars Våge är bibliotekarie vid Mittuniversitetets bibliotek i
Sundsvall. Han har skrivit och undervisat om
informationssökning i många år.
Lena Karlsson
Lena Karlsson är bibliotekarie vid Mittuniversitetets bibliotek i
Östersund, men började sin bana på folkbibliotek. Lena arbetar
dagligen med informationssökning för studenter.
Anna Ring
Anna Ring är biblioteksutvecklare vid Östersunds bibliotek.
Anna ansvarar också för den gemensamma webben, Bibliotek
Mitt.

Välkomna!

