
Tisdag 11.5

Måndag 10.5

Biblioteksdagarna
2021

Välkomna på de första digitala finlandssvenska
biblioteksdagarna!

 
Vi hoppas ni ska njuta av det mångsidiga

programmet!

Välkomsthälsning

Linda Mannila och Annette Netti Kronholm-Cederberg - Var finns biblioteken i

skriv- och informationskompetens

Pausgymnastik

Susanne Ahlroth - ”Vad är vi nu och vad vill vi bli?” Biblioteken i en föränderlig

värld

Tillgänglighet och fördomsfrihet i praktiken - Exempel från Pargas biblioten

Besök på bibliotekshuset Fyyri i Kyrkslätt

Avslutning av dag 1

Årsmöte 2021 (enbart för föreningens medlemmar)

Inledning av dag 2

Hans Ulrich Locher och Sandrine Thalmann - Minoritetsspråk på

biblioteken i Schweiz

Samu Eeve - Odes principer för trygga rum

Pausgymnastik

Utdelning av Årets biblioteksbok 2021 och författarsamtal med mottagaren

Avslutning av konferensen

 

Det mångfacetterade biblioteket
10-11.5

Årets konferens kommer att streamas från
Kyrkslätts nya bibliotekshus Fyyri. 

 
Förutom att konferensstudion finns i Fyyri

kommer vi även ta en virtuell rundtur i
byggnaden på måndag.

Fyyri
Du kan följa med sändningen via Youtube,

där det även kommer att finnas möjlighet att
ställa frågor till talarna.

 
Sändningen kommer att teckenspråkstolkas,
och en textad inbandning kommer att laddas

upp på föreningens Youtube-kanal efter
konferensen. 

Online
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Talare
                                      arbetar som företagare, forskare och författare med fokus

på digitalisering, bildning och samhällsutveckling. Sedan 2012 har hon varit aktivt

delaktig i arbetet kring digital kompetens enligt de senaste läroplanerna i Finland

och Sverige via utvecklingsprojekt, lärarfortbildning och läroplansarbete. Hon är med

i UKM:s program “Nylitteracitet” i egenskap av både styr- och

projektgruppsmedlem. I januari 2021 publicerade Svenska Kulturfonden hennes

utredning med rubriken “Digital kompetens i Svenskfinland – nulägesanalys och

goda modeller”.

Linda Mannila

                                                                              är aktuell som projektledare för

det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i

skrivpedagogik och har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare,

lärarutbildare och kurslärare i kreativt skrivande. Hon är också ordförande för

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.

Annette Kronholm-Cederberg
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                                            är överinspektör för bildningsväsendet på

Regionförvaltningsverket med bibliotekstjänster i svensk- och tvåspråkiga

kommuner som sitt område. I sitt inlägg kommer hon att reflektera över bibliotekens

ställning och roll i vårt konstant föränderliga samhälle.

Susanne Ahlroth

                                                    är ansvarig för Bibliotsuisse:s fortbildningar. Hon

utvecklar och ansvarar för det nationella fortbildningsarbetet. Att förbereda bibliotek

för framtiden är viktigt för henne. Hon bidrar mycket till bibliotekens samhällsroll

genom sitt medlemskap i komissionen för professionell etik och Biblio2030. Hon har

studerat informationsvetenskap i Geneve och har jobbat både på och för bibliotek

under sin yrkeskarriär.

Sandrine Thalmann

                               har jobbat för biblioteksföreningar i Schweiz sedan 2007 och

fungerar nu som verksamhetsledare på den nationella biblioteksföreningen

Bibliosuisse. Han är också ordförande för IFLA:s sektion Management of Library

Associations och medlem i IFLAS styrelse. Han har studerat journalistik,

kommunikation och juridik och har en doktorsexamen i mänskliga rättigheter.

Halo Locher

                            jobbar som informatiker på Helsingfors centrumbibliotek Ode

sedan 2018. Tidigare har han jobbat på bibliotek i Åbo. Inom biblioteksväsendet

arbetar Eeve mest med läsfrämjande för vuxna och med frågor kring tillgänglighet,

likabehandling och Odes principer för tryggare rum.

Samu Eeve

FSBF

                                       studerar sista året till fysioterapeut och kommer under

konferensen att leda uppiggande pausgymnastik. Du hittar även övningarna på

FSBFs hemsida och Youtube.

Jenny Nyström

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond

Svenska kulturfonden:

Undervisnings- och kulturministeriet

William Thurings Stiftelse

Tack till våra sponsorer!

                                             I detta inlägg får vi ta del av hur Pargas bibliotek

jobbar med inkludering och tillgänglighet samt deras nära samarbete med Röda

Korset.

Pargas bibliotek
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