
SAMBA - fagdag for 
barne- og ungdomsbibliotekarer
Tid: 7.10.
Sted: Nasjonalbiblioteket + strømming
Mål: Økt kompetanse, nettverksbygging 
og inspirasjon

Lesersørvis , samlinger på nett
Tid: Oppstart i oktober (varighet 7 uker)
Mål: Økt kompetanse på leseveiledning

Statistikkverksted 
- praktisk bruk av KOSTRA
Tid: 15.10.
Sted: Bestemmes senere
Mål: Gi økt bevissthet og kunnskap om 
bruk av statistikk som styringsverktøy

Nettverkssamling for språkkafeer 
Tid: Uke 43
Sted: Bestemmes senere
Mål: Inspirere hverandre og dele erfarin-
ger, spesielt knyttet til språkkafeer på nett

IBBY-seminar om ny
barne- og ungdomslitteratur
Tid og sted: 29.10. Sandvika, 
3.11. Sarpsborg , 2.12. Nesbyen
Mål: Stimulere til leseglede og lese-
ferdigheter hos barn og unge. Gi økt 
kunnskap om ny barne- og ungdoms-
litteratur

E-læring 
for bibliotekansatte

23 ting om digital formidling       
      - kommer i høst

23 offentlige ting
23 ting om søk
Lesersørvis
Sjangerskolen
     - ny tegneseriemodul i høst

Startpakke for samskaping  
     - kommer i høst

Weblø�skolen

Kursene er tilgjengelige via 
www.bibliotekutvikling.no

Bibliotek i krisetider, innledning og 
debatt
Tid: Ultimo august. Nettmøte i Teams
Mål: Belyse hvordan korona-sitasjonen 
påvirket bibliotekene. Hvordan kan 
bibliotekene bli bedre rustet til å 
håndtere krisesituasjoner?

Systemleverandørkonferanse - 
biblioteksystem 
Tid: September
Sted: Sandvika? + strømming
Mål: Forberede felles anbudskonkurranse 
for biblioteksystem

Prosjektverksted 
Tid: Kommer når NBs utlysning er klar. 
Nettmøte i Teams
Mål: Bidra til flere gode prosjektsøknader 
�a bibliotek i Viken

Verksted, digital formidling
Tid: Oppstart uke 38. Samlinger på nett
Mål: Styrke den digitale formidlingen i 
bibliotekene. Fylkesbiblioteket er 
sparringpartner

Nettverk for digital deltakelse  
Tid: 24.9. Nettmøte i Teams
Mål: Nettverksbygging og samarbeid for å 
synliggjøre bibliotekenes digitale 
tjenester. Bidra til økt digital deltakelse

Kompetansetiltak for bibliotek
Høsten 2020 - Bibliotek og bærekra�

Bibliotekdager i Viken
Tema: Bibliotek og bærekra�
Tid: 10.-11.11.
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Mål: Gi faglig på�ll og være en arena der 
bibliotekansatte får nye impulser. Bygge 
nettverk

Ungdomsbokgildet
Tid: 19.11.
Sted: Union Scene, Drammen
Mål: Økt kompetanse om ny litteratur 
for ungdom og unge voksne

Seminar om meråpne bibliotek 
Tid: 24.11.
Sted: Kunnskapssenteret, Sandvika
Mål: Dele erfaringer og bygge kunnskap 
om meråpne bibliotek

Erfaringsdeling samskaping
Tid: 3.12.
Sted: Hokksund, Festsalen i rådhuset
Mål: Dra nytte av erfaringene �a 
prosjektet Biblioteket som samskaper. 
Dele metoder og innsikt i samskaping, 
innovasjon og tjenestedesign

Inspirasjonssamling for leseombud
Tid: 9.12.
Sted: Bestemmes senere
Mål: Gi motivasjon og faglig på�ll til 
leseombudene i Viken


