Tyck om biblioteket.

Hur vill du att
framtidens bibliotek
ska vara?

12–29 september bjuder Västerås stadsbibliotek in till dialog om biblioteket
som mötesplats. För att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen
behöver bibliotek idag erbjuda god service, anpassade lokaler, rätt redskap
och arbetssätt. Välkomna att delta i samtalet om framtidens bibliotek
i hörsalen på huvudbiblioteket.
Mellan 12 september och 29 september
pågår en interaktiv utställning i Hörsalen.
Vi förklarar och reder ut begreppen kring
bibliotekets uppdrag och syfte. Besök oss
gärna och passa också på att bidra med din
åsikt om vad biblioteket är och ska vara.
Utställningen har öppet under alla ordinarie
öppettider. Kom när det passar dig, ditt besök
är viktigt för oss.

Under september månad hålls även
seminarieserien ”Bibliotek om bibliotek”
med inbjudna gäster. Där vi får reda på mer
om den nationella biblioteksstrategin som
är under uppbyggnad. Vi får även ta del av
användarundersökningar och hur man tänkte
när det byggdes nya stadsbibliotek i Mölndal
och Göteborg. Vi får även inblick i hur IFLA
arbetar för att ge människor i samhället
egenmakt och inspiration.

Bibliotek om bibliotek
Onsdag 12 september

Erik Fichtelius – Från ord till handling
Hörsalen kl. 15.00–16.30

I mars 2019 ska ett slutgiltigt förslag för en nationell biblioteksstrategi överlämnas till
regeringen. Erik Fichtelius som leder arbetet med den nationella biblioteksstrategin
presenterar under detta seminarium det första utkastet till den kommande strategin – för ett
Bibliotekssverige som stärker demokratin.
Måndag 17 september

Björn Orring – Användarnas syn på biblioteket
Hörsalen kl. 15.00–16.30

Björn Orring från Svensk biblioteksförening berättar om den Novus-undersökning som gjort om
användarnas syn på bibliotek. Undersökningen berör förväntningar, önskningar
och tillgänglighet.
Torsdag 20 september

Anette Eliasson och Christina Persson – Att bygga för framtiden
Hörsalen kl. 13.00–14.30

Anette Eliasson, chef för Göteborgs stadsbibliotek och tidigare bibliotekschef i Mölndal, samt
Christina Persson, tidigare chef för Göteborgs stadsbibliotek, kommer och berättar om hur de
tänkte kring framtidens biblioteks utmaningar och förutsättningar i samband med att de var
med och planerade och byggde nya stadsbibliotek i Mölndal och Göteborg.
Tisdag 25 september

Catharina Isberg – En global biblioteksvision
Hörsalen kl. 15.00–16.30

Catharina Isberg, chef för Helsingborgs stadsbibliotek, berättar om arbetet med IFLA Global
Library Vision. 31.000 personer från 190 FN-länder på alla sju kontinenter har varit engagerade!
IFLA (International Federation of Library Associations) är bibliotekssektorns globala språkrör
som arbetar för att ge människor i samhället egenmakt och inspiration genom att främja
allas tillgång till information, kunskap och kultur till stöd för utveckling, kunskapsinhämtning,
kreativitet och innovation.

