PREMIÄR FÖR

INSPIRATIONS- OCH
ANVÄNDARDAGEN
En dag fylld med utbildning
och inspiration kring BTJ:s
tjänster och produkter

Vi öppnar dörrarna till BTJ i Lund och bjuder in dig som jobbar på bibliotek till en
inspirerande dag tillsammans med oss. Du har äntligen möjlighet att träffa personerna bakom våra produkter och tjänster – vilket innebär en unik chans att lära dig
mer. Dessutom ges utmärkta tillfällen att prata med såväl oss som med bibliotekskollegor från olika delar av landet om hur vi kan utveckla vardagen på biblioteket.
Det blir, kort sagt, en dag full av nya lärdomar, tips och nätverkande!
NÄR?

18 juni 2019

VAR?

BTJ, Scheelevägen 32, Lund

VAD?

09.00–09.30 Samling, kaffe och mingel
09.30–15.45 Presentationer av BTJ:s tjänster och produkter: ArtikelSök,
Inköpsvägledning, Bibliografisk service, Viddla, Syndetic Solutions samt
Urval- och inköpstjänster till skolbiblioteket. Träffa produktägarna bakom
produkterna och ställ frågor till dem! (Hela programmet finns på baksidan.)
Fika och lunch ingår.

ANMÄLAN? Anmäl dig senast 4 juni på btj.se/inspirationsdag
Tanken är att Inspirations- & användardagen ska bli ett årligen återkommande evenemang
för alla som jobbar på bibliotek och vill lära känna oss och veta mer om våra produkter & tjänster.
Välkommen att inspireras och utbildas tillsammans med oss den 18 juni!

INSPIRATIONS- OCH ANVÄNDARDAGEN PÅ BTJ
09:00–09:30
09:30–10:00

Samling, kaffe och mingel
VIDDLA
– få ut det mesta av Viddla för både bibliotek och låntagare

10:00–10:30
10:30–11:30

Fika
BIBLIOGRAFISK SERVICE I NATIONELL KATALOG
– frigör mer tid till bibliotekets utåtriktade verksamhet
Om Bibliografisk service väg till Libris. Hur stödjer tjänsten det enskilda biblioteket och vilka möjligheter öppnas för bibliotekssektorn ur ett större perspektiv?

11:30–12:00

SYNDETIC SOLUTIONS
– gör katalogupplevelsen mer levande och nyttig för bibliotekets användare
Om Syndetic Solutions och vad tjänsten kan göra för ditt biblioteks katalog.

12:00–13:00
13:00–13:30

Lunch
ARTIKELSÖK
– från databas i pärmar till ett modernt sökverktyg för både bibliotekarier och
låntagare
Vi presenterar nya ArtikelSök och berättar om funktionerna i tjänsten som underlättar och
förenklar informationssökningen på biblioteket. En redaktör delar med sig av sina bästa tips och
trix kring hur vi arbetar med ämnesord på ArtikelSök.

13.30–14:00

URVAL- OCH INKÖPSSTÖD TILL SKOLBIBLIOTEKET
– skolbibliotek - hur gör man?
Vi berättar om VisaVal – grundskolans inköpsvägledning samt Starta – ditt startpaket för att
komma igång med skolbiblioteket och tjänsten Fyll på, som alltid håller ert bibliotek uppdaterat.

14:00–14:30

INKÖPSVÄGLEDNING OCH BTJ-HJÄFTET
– låt recensionsbanken hjälpa dig med ditt urval
Vilka böcker recenseras, varför och av vem? Och hur kan recensionerna stödja dig i
förvärvsarbetet? Träffa en lektör som berättar som sitt arbete.

14:30–15:00

Fika

15:00–15:45

Frågor, svar och sammanfattning av dagen

ANMÄLAN
Gör din anmälan på: btj.se/inspirationsdag
Sista anmälningsdag: 4 juni
Välkommen att inspireras och utbildas tillsammans med oss den 18 juni!
HAR DU NÅGRA FRÅGOR, KONTAKTA:
inspiration@btj.se•046–180 000

