Vid frågor kontakta:
Birgitta Markusson
Norrbottens länsbibliotek
0920-28 40 78
birgitta.markusson@nll.se

Nina Frid arbetar som utvecklingsledare på Huddinge kommuns bibliotek. Initiativtagare till websajten
bokcirklar.se som idag tagits över av
länsbiblioteken. Har vunnit Svenska
akademiens bibliotekariepris.
Nina Frid är sedan 2011 knuten till
Huddinge bibliotek, där hon framförallt arbetar med att utveckla litteraturprogram. Under våren utkommer Slutet på boken är bara början, en
publikation om bokcirklar.se.
Håkan Eriksson är konsult på kommunhälsan i Skellefteå och ägare av
Novum & Partners AB.
”Jag hjälper och stödjer organisationer
att skapa bättre resultat genom att
utveckla de mellanmänskliga relationerna och samspelet på arbetsplatsen.
Jag arbetar med människor som vill
utvecklas och jag tror på människors
vilja och förmåga att ta ansvar och
vara delaktiga i utvecklingsprocessen.
Min övertygelse är att en organisation
bara kan utvecklas om människorna
utvecklas.”

Micael Jonsson
Enhetschef kultur i Piteå
0911-69 68 13
micael.jonsson@pitea.se
Ett samarrangemang mellan
folkbiblioteken och
Norrbottens länsbibliotek

- Bibliotek i förändring

- Bibblosurr och boksamtal

För att öka tillgänglighet, utbud och servicegrad till låntagarna har
biblioteken gått samman och skapat ett länsövergripande bibliotek.
Biblioteket ska alltid finnas nära – var man än befinner sig i Norrbotten.
Ur: Kommunikationsstrategi för Biblioteken i Norrbotten.

Ett bisamhälle är inte bara en stor samling bin. Det är ett ändamålsenligt
samhällssystem. Lyfter vi på locket på en bikupa kommer vi att upptäcka
häpnadsväckande beetenden. Ett samhällssystem där varje individ har
sin egen uppgift, och som alltid gagnar flocken och artens fortbestånd.
Kurt-Åke Linde, biexpert.

12.00

Gemensam lunch

08.30

Inledning

13.00

Konferensen inleds i Christinasalen, Piteå presenterar sig

08.45

Bikupesamtal om Biblioteken i Norrbotten inkl kaffe

13.20

Utdelning av Aurorastipendiet 2013

10.00

Presentation av bikupesurr

13.30

Biblioteken i Norrbotten - nu är vi ett!

11.00

14.30

Regional litteraturstrategi för Norrbotten
Författaren Mona Mörtlund

Bibliotekscentrum – en del av en nordisk koncern
Kjetil Hillestad, Adm. Dir. Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits)
Mikromarc 3 – nu och framöver
Henrik Hagelberg, VD Bibliotekscentrum Sverige AB

15.00

Kaffe

12.00

Gemensam lunch

15.30

Människor i förändring - när etablerade sanningar och vanor
ifrågasätts
Håkan Eriksson, Skellefteåhälsan

13.00

Slutet på boken är bara början
Nina Frid, utvecklingsledare vid Huddinge bibliotek

16.30

Avrundning och promenadtid för studiebesök efter förval

14.00

Avslutning och kaffe

17.00

Acusticum, Stadsbiblioteket eller Strömbacka gymnasiebibliotek

19.00

Gemensam middag

Vision för Biblioteken i Norrbotten:
Biblioteken i Norrbotten är en självklar och naturlig del av
alla människors liv och vardag. Vi bidrar på så sätt till att göra
Norrbotten till en mer upplevelserik plats att leva på.

Samtliga luncher och middagar i restaurang 2 KÖK, Nolia City Konferens.
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