Norsk fagbibliotekforening avdeling Trondheim presenterer:

FAGBIBLIOTEK FOR FREMTIDA
– ROM OG ROLLER
Høstseminar 20. oktober 2016
Realfagbiblioteket Pilot U1/Handelshøyskolen i Trondheim

Pris: NFF-medlemmer: 950 / Ikke-medlemmer: 1 950
Påmeldingsfrist: 17. oktober
https://ntnu.wufoo.com/forms/z1m0pb0n1sxq90s/

Program:
09.00-10.00

Kaffe og registrering

Realfagbiblioteket
Gløshaugen

10:00-10:05

Velkommen ved Sara Røddesnes, leder NFF/T

Realfagbiblioteket
Gløshaugen

10.00-10.40

U1 : omvisning i NTNUs nye, innovative læringsarealer
ved Maria Sindre-Bjelke og Tove Knutsen, NTNU
Realfagbiblioteket

Realfagbiblioteket
Gløshaugen

10.40-11.00

Etablering av nye biblioteklokaler; planlegging og
oppfølging etter innflytting ved Karen Buset, NTNU
Bibliotek for medisin og helse

Realfagbiblioteket
Gløshaugen

11.00-11.30

Vi spaserer ned til Handelshøyskolen

11.30-12.15

Lunsj

Handelshøyskolen kantina

12.15-13.15

UX and libraries ved Jo Milton, University of Cambridge,
Medical library

Handelshøyskolen A34

13.15-14.00

UX and libraries - practical session Jo Milton

Handelshøyskolen A34

14.00-14.30

Kaffepause med frukt/vaffel

Handelshøyskolen A34

14.15-15.00

Selvskrytt er velskrytt. Hva slags markedsføring må til
for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? ved Tone
Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Handelshøyskolen A34

15.15-16.00

Bibliotek er et verb ved Birgitte Kleivset og Hilde
Johannessen, Universitetet i Agder, Universitetsbiblioteket

Handelshøyskolen A34

Maria Sindre-Bjelke er rådgiver ved NTNU Universitetsbiblioteket, Seksjon for arkitektur, naturvitenskap og
teknologi. Hun jobber med formidling og kommunikasjon, arrangement i biblioteket og utvikling av
biblioteklokalene, og har blant annet ansvar for aktivitet i Realfagbyggets lokaler i U1. Maria Sindre-Bjelke har
en Bachelor i Information Services Management, og en master i European Studies and International Business
fra Liverpool John Moores University.
Tove Knutsen er universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket. Hun er daglig leder for
Realfagbiblioteket og har fagansvar for kjemi og tilgrensende fagområder. Tove Knutsen er utdannet
sivilingeniør i kjemi fra Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU).
Karen Johanne Buset er leder for Bibliotek for medisin og helse, Seksjon for medisin ved NTNU
Universitetsbiblioteket. Hun har en Master i Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra 1985, og har jobbet ved
NTNU UB siden 1990. Hennes faglige interesser og prosjekter er blant annet bibliotekplanlegging, digitalt
bibliotek, framtidas bibliotek og biblioteket som sted, nye teknologier og bruk av sosiale medier i markedsføring
og kommunikasjon og læringsteknologi.
Jo Milton is Collection Development Manager at the University of Cambridge Medical Library, sited at
Addenbrookes Hospital. She organises the electronic and print resources for the Medical Library. Milton runs
induction programmes for new library members and participate in projects as required across the University of
Cambridge and the NHS. One such project with University of Cambridge students led to her interest in user
experience and helped form the foundation of the project on which she is presenting.
Tone Moseid er biblioteksjef ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Tidligere har hun vært biblioteksjef i både
Vardø og Ullensaker kommuner. I tiden 2000 - 2010 arbeidet hun med bibliotekutvikling, først i Statens
bibliotektilsyn, og så i ABM-utvikling. 2010 - 2011 var hun foreleser på Høyskolen i Oslo og Akershus, der hun
foreleste i blant annet markedsføring og endringledelse. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er nå et godt etablert
Litteraturhusbibliotek, der markedsføring er et viktig fagfelt.
Hilde Johannessen er avdelingsleder for Fag & Formidling på UBA og fagansvarlig bibliotekar for sosiologi og
sosialt arbeid og religion, filosofi og historie. Hun leder UHRBs arbeidsgruppe for forskningstjenester og har
vært prosjektleder og rekasjonsleder for nettstedet Kildekompasset.no fra 2010-2016. Johannessen er utdannet
litteratur- og religionsviter og har publisert forskning innen informasjonskompetanse, forskningsstøtte og
knowledge management.
Birgitte Kleivset arbeider i Fag & Formidling på UBA og er fagansvarlig bibliotekar for nordisk og mediefag,
fremmedspråk og oversetting. Hun har vært prosjektmedarbeider i Kildekompasset.no fra 2010-2016. Kleivset
er utdannet litteratur- og kommunikasjonsviter, og hun skriver om informasjonskompetanse, litteratur og sosiale
medier på sin blogg: birgittekleivset.blogspot.com

Praktisk informasjon:
Oppmøtested er Realfagbiblioteket på Gløshaugen: https://www.ntnu.no/ub/bibliotek/real (se kart).
Hvordan komme seg til Realfagbygget:
Bussforbindelser regionalt og lokalt
Buss 5 og 22 stopper på Gløshaugen Syd, rett utenfor Realfagbiblioteket. De fleste lokale og regionale busser
stopper på Studentersamfundet holderplass. Der er det mulighet for overgang til buss 5 og 22 et par meter
unna.
Tog
Nærmeste holdeplass for toget er Lerkendal stasjon.
Flybuss
Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen.
Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.

