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Agenda
13-14 Föreläsning

14-14.15 Kaffe!

14.15-15.20 Workshop

15.20-16 Dela resultat, erfarenheter 
och frågor



  

Varför är vi här?
● Digitalt först – med användaren i fokus!

● Plocka russinen ur DigComp 2.1

● Hitta och prova digitala verktyg

● … och så lite upphovsrätt på det!



  

Biblioteksstrategi för 
Halland 2010-2020

Genom samverkan och regionalt utbyte 
kompletterar biblioteken varandra och 
genom ett nära samarbete och god 
kännedom om varandras profil lotsar 
personalen hallänningen till rätt material 
eller den plats som passar bäst. Det lilla 
biblioteket fungerar som ett fönster till 
det större regionala eller globala 
biblioteksutbudet.



  

https://digiteket.se/kurser/
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Göra skyltar
Gör själv i Inkscape

● Vektorbaserat ritprogram

● https://inkscape.org/

● https://inkscape.org/learn/tutor
ials/

● Sök på YouTube: ”inkscape 
tutorial”

Grafik
● https://opensourcedesign.net/

resources/

Bild från Eskilstuna biblioteks Instagramkonto

https://inkscape.org/
https://inkscape.org/learn/tutorials/
https://inkscape.org/learn/tutorials/


  

Skapa filmer

Tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service 1

Undertextning nödvändig 
om det inte rör sig om 
direktsänd video (3 veckor)

Kan göras med t.ex. 
Subtitle Edit 2  direkt i 
webbläsaren.

1 Läs mer på DIGG:s webbplats
2 Subtitle Edit finns här

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen
https://www.nikse.dk/subtitleedit/


  

Skapa filmer
● Videoredigeringsprogrammet OpenShot 

● Legal Music for Videos 
(länk till Creative Commons)

● Videoklipp att återanvända från Videvo 
(tänk på licensen!)

https://www.openshot.org/
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://www.videvo.net/


  

Koda (programmera)



  

Återanvända bilder

Hitta fritt tillgängliga bilder på bl.a. 
Wikimedia Commons, Unsplash, Pixabay.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/sv/


  

Skapa egna bilder

… i ett ritprogram!

… Krita, GIMP

(i stället för Clip 
Studio Paint, Adobe 
Photoshop)



  

Skapa egna bilder

Bild: Bibliotekens i Halmstad Instagram



  

Skapa egna bilder
… och dela dem på 
Wikimedia Commons! 

Öva på att använda CC-
licenser, att ladda upp 
något på Wikipedia 
och släpp loss 
kreativiteten hos dig 
och dina användare!

https://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida


  

Skapa egna bilder



  

Redigera bilder
● Bildredigerings-

programmet GIMP 

… lite som Adobe Photoshop, 
men fritt tillgängligt

● Beskära, redigera, arbeta 
i lager, justera ljusstyrka 
och kontrast…

● Fungerar med Mac, 
Windows, Linux

Bild på ett flygblad från ett folkbibliotek i 
Mons, Belgien. 2013. De erbjöd kurser i GIMP!

Jag skrev ett glatt blogginlägg om detta 2014.

https://www.gimp.org/
https://karolina.andersdotter.cc/2014/02/mons-revisited/


  

Paus
Nu sträcker vi på oss 

och går och tar en kopp kaffe!

Ses om 15 minuter!



  

Workshop
● Hitta på en aktivitet på temat digitalt skapande 

som biblioteket skulle kunna anordna.

● Gör en affisch för aktiviteten, utgå från t.ex. Word. 
Affischen ska innehålla:

– Titel och en kort beskrivande text

– Minst en fritt tillgänglig bild med korrekt 
attribuering. 

– Prova gärna också fria typsnitt, ikoner, m.m.

– Gör om affischen till en pdf-fil

● Lägg upp affischen i posterutställningen i Padlet
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