PROGRAM – INVIGNING AV
BIBLIOTEKETS NYA STUDIEMILJÖ
TORSDAG DEN 14 SEPTEMBER 2017 KL. 15-16

Ny yta – nya möjligheter!
MUSIK OCH VÄLKOMSTHÄLSNING
Eric Eriksson, Piano
Karin Jönsson, bibliotekschef Campus
Helsingborgs Bibliotek: hälsar välkommen
STUDENTPERSPEKTIV PÅ STUDIEMILJÖN
Christina Abdulahad, f.d. ordförande Agora,
Samhällsvetarkårens studentsektion i Helsingborg:
Studentundersökningen av studieplatser på Campus
Helsingborg 2017 – resultat och vad händer framöver?

NÄRMARE PRESENTATION AV FORSKARNAS 7-MINUTERS-TEMAN
Malin Zillinger och Maria Månsson, Institutionen för Service
management och tjänstevetenskaper: ”Digital turisminformation: något för alla?”
Möjligheterna att söka efter turistinformation via sina smarta mobiler har nästintill blivit oändliga
de senaste åren. Vad betyder detta för turisternas sökbeteende? Är det främst information via
nätet som gäller, eller har äldre informationskällor som ex. guideböcker fortfarande betydelse?
Vilken roll spelar turisternas kulturella bakgrund? Vi försöker bena ut detta i en kort presentation
som baseras på vårt forskningsprojekt Turistinformationens vara eller icke-vara.
Nils Gustafson, Institutionen för strategisk kommunikation: ”Det digitala
samhället – om sociala medier, demokrati och den tysta majoriteten”
Ungdomar idag lever i stor utsträckning med, och genom, tekniken. Hur påverkas deras
psykiska och fysiska hälsa av den digitala världen? Om nätkränkningar som har blivit ett
samtidsfenomen som är svårt att spåra och stoppa, samtidigt som möjligheterna till
snabb spridning på internet också kan ses som ett uttryck för demokrati.
Erik Larsson, Lunds Tekniska Högskola: ”Elektronik och
datorer - så mycket och så smått”
Vi använder dagligen massor med elektronik och datorer, som blir allt mindre
och mindre. Det gör att vi ställer allt mer krav på att det ska fungera,
men är det rimligt att ställa så höga krav?

MÖT CH-FORSKARE PÅ BIBLIOTEKET – VIDGA DINA VYER PÅ 3 X 7 MINUTER
Malin Zillinger och Maria Månsson,
Institutionen för Service management och tjänstevetenskaper:
”Digital turisminformation: något för alla?”
Nils Gustavsson, Institutionen för Strategisk Kommunikation:
”Det digitala samhället – om sociala medier, demokrati och den tysta majoriteten”
Erik Larsson, Lunds Tekniska Högskola:
Elektronik och datorer - så mycket och så smått
MINGEL OCH MUSIK
Kaﬀe/te, bubbel, tårta och godis

VAD ÄR DET VI INVIGER - VAD ÄR NYTT I BIBLIOTEKET & VARFÖR?
En ny öppen yta med ﬂexibel möblering som kan användas för enskilda
studieplatser, grupparbeten, presentationer, mingel, miniutställningar, pop-up-events…
Målsättningen har varit att skapa ﬂer studieplatser och samtidigt ett ﬂexibelt rum för
samverkan och idéutbyte. Har du idéer om vad du skulle vilja använda ytan till?
Forskar-student-seminarier, programverksamhet, studiestödsaktiviteter??
Tveka inte att höra av dig till oss! bibliotek@ch.lu.se

