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Expertnätverket för 
tidningar och tidskrifter
Välkomna till träff med Svensk biblioteks-
förenings expertnätverk för tidningar och 
tidskrifter på folkbibliotek

Datum: 18-19 maj 2017
Tid: 12.30-17.00 resp 09.00-13.30
Plats:  Svensk biblioteksförenings kansli i World Trade 

Center, Stockholm. Adress: Klarabergsvia-
 dukten 70 eller Kungsbron 1 (intill Cityterminalen 

vid flygbussarna och Arlanda Express). Uppgång 
D, våning 5.

Program torsdag 18 maj
12.30 Nätverksdiskussioner. Motion inlämnad till 

årsmötet.
13:30 Gunilla Kindstrand, journalist, om den aktuella 

Medieutredningen och tidskrifternas plats i det 
kulturella ekosystemet.

14:30 Fika
15:00 Promenad till Stockholms stadsbibliotek
15.30 Studiebesök på Stockholms stadsbiblioteks 
 avdelning för tidningar och tidskrifter.
18:00 Gemensam middag på egen bekostnad för 
 dem som vill.

Program fredag 19 maj
09:00 Studiebesök Kungliga biblioteket. 
 Tema: Digitaliserade dagstidningar
10.30 Promenad till World Trade Center
11.00 Nätverksdiskussioner. Vad händer i nätverket det 

kommande året?
12:30 Gemensam lunch

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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Anmälan
Anmäl dig senast 8 maj till: 
elin.lundberg@malmo.se
Glöm inte att anmäla specialkost. 
Dagen är kostnadsfri.
Deltagarantalet är begränsat, anmäl dig i tid!

Nätverksträffen arrangeras av Svensk biblioteks-
förening och styrgruppen för Expertnätverket 
för tidningar och tidskrfiter på folkbibliotek. 
För att delta behöver du vara enskild medlem i 
Svensk biblioteksförening och anmäld till ex-
pertnätverket.

Information om och hur du anmäler dig till ex-
pertnätverket finns här: 
http://www.biblioteksforeningen.org/om/nat-
verk/

Kontaktperson för arrangemanget:
Elin Lundberg (elin.lundberg@malmo.se). 

Välkomna! 
Styrgruppen
Pascale, Elin & Maria

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång 
till information, kunskap och kultur och som 
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges män-
niskor möjlighet att använda sin demokratiska 
rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 
Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla 
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden.

En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för 
att stärka bibliotekens förutsättningar och möj-
ligheter. Det gör vi bland annat genom att verka 
för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering 
och genom att sprida kunskap om bibliotekens 
verksamhet och effekter, till exempel genom 
faktamaterial, undersökningar och rapporter samt 
genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka 
den biblioteksrelaterade forskningen delar vi år-
ligen ut ett forskningsinitierande stöd för framta-
gande av forskningsansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell utveck-
ling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De 
främsta experterna på biblioteksverksamhet är 
våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, de 
ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem!
Som medlem får du bland många andra förmåner 
möjlighet att delta i våra expertnätverk. Fyll i med-
lemsansökan på vår webbplats. 


