
 
       
Till bibliotekscheferna i Östergötland    2007-01-12 
 
 
Kompetensutveckling genom samtal på hemmaplan 
 
Under 2007 kommer vi att erbjuda forum för diskussion kring centrala frågor inom 
biblioteksområdet. Förutsättningarna skapas i dialog med bibliotekspersonalen på respektive 
kommunbibliotek i länet. Vi vill skapa möten kring aktuella och viktiga biblioteksfrågor i 
tiden.  
 
Upplägg 
 
I studiecirkelform för vi gemensamma diskussioner kring aktuella ämnen. Samtalen tar 
avstamp i relevant ny litteratur som fångar den aktuella diskussion som förs inom 
biblioteksfältet idag. Tre ämnesområden är särkilt intressanta att börja med. 
 
Förmedling av skönlitteratur  

-    litteraturförmedling ur olika perspektiv 
 
Biblioteksrummet och det virtuella biblioteket 

- vilken betydelse har biblioteksrummet vid litteraturförmedling? Aspekter som 
skyltning, medieplanering och möblering. 

 
Läsningens betydelse för olika grupper 

- olika gruppers läsning och behov av skönlitteratur (eventuell inriktning diskuteras med 
respektive bibliotek.) 

 
Tillfälle 1: Arbetssätt och upplägg presenteras och diskuteras med gruppen. Ert valda 
ämnesområde presenteras utifrån aktuell litteratur.  
 
Tillfälle 2: Inför andra tillfället har gruppen läst en gemensam text (ett kortare utdrag från en 
bok eller en artikel) som är utgångspunkt för samtalet. Om frågeställningar uppstår som 
gruppen vill fortsätta att diskutera efter andra tillfället, är vi beredda att fortsätta samtalet vid 
flera träffar. 
 
Beräknad tidsåtgång vid varje träff: ca 2 timmar. 
Grupper om max 8 personer (6 från biblioteket och 2 från LBÖ). 
 
All bibliotekspersonal är välkommen att delta. För de bibliotek som önskar kan grupper 
skapas där personal från olika bibliotek ingår. I de större kommunerna kan det vara aktuellt att 
skapa flera grupper, exempelvis för personal på filialer och personal med särkskilda 
funktioner.  
 
Du kommer att få möjlighet att diskutera vidare med oss när vi träffas på bibliotekschefsmötet 
den 18 januari. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jessica Carlström-Svensson & Rolf Holm 
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