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Svensk biblioteksförenings 
Expertnätverk för hbtq-
frågor på bibliotek
Varmt välkommen på nätverksträff! 

Datum:  Torsdag 26 – fredag 27 oktober 2017
Tid:  10.00 – ca 16.00
Plats:  Föreningens lokaler på Oxtorgsgränd 2, 2 tr
 111 57 Stockholm
 T-bana: Hötorget

Program 26 oktober
10.00–12.00 Inledning Fika och presentationsrunda. Ge-
nomgång av fjolårets anteckningar.

Vad gör vi och vad planerar vi på respektive bibliotek?
Eventuella projekt.

12.00–13.00 Lunch  

13.00–14.30 Vad gör vi och vad planerar vi på respektive 
bibliotek? Fortsättning.
 
14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Hbtq-certifiering. Tatiana Soares och Elin 
Sundström från Sundbyberg berättar om deras biblioteks 
hbtq-certifieringar och arbetet efteråt.

Ca 17.00 Gemensam middag Hermans, Fjällgatan 23B. 
Vegetarisk middagsbuffé, 195 kr. 

Program 27 oktober

09.00–09.30 Taxonomin och hbtq. Jenny Åström, Luleå, 
berättar om arbetet med taxonomin och övrigt hbtq-arbete 
på Kvinnobiblioteket Björkskatan i Luleå.

09.30–10.00 Fika

10.00–11.00 Ämnesord och hbtq. Hanna Olsson från 

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. 



Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se
www.biblioteksforeningen.se

Umeå universitetsbibliotek berättar från sitt arbete 
med en donation. Diskussion och bollande.

11.00–12.00 Hbtq-arbete på bibliotek. Hur ska 
vi arbeta med och sprida broschyren ”Hbtq-arbete 
på bibliotek”? Arbete i smågrupper. 

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Hbtq-arbete på bibliotek. Hur ska 
vi arbeta med och sprida broschyren ”Hbtq-arbete 
på bibliotek”? Arbete i helgrupp.

13.30–14.30 Kometen och hbtq-flyktingar. 
Christer Edeholt visar kortfilmen Kometen, en 
kortfilm som är en adaption av Melker Garays 
novell Kometen, skriven och regisserad av Victor 
Lindgren. Den handlar om en flykt från Somalia 
till Sverige, från förtryck mot homosexuella. Fil-
men har bland annat valts ut och visats på filmfes-
tivaler i Berlin, USA, Island och Hong Kong. Efter 
filmen har vi ett samtal om hur vi på biblioteken 
kan jobba med frågor om hbtq och asyl.

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Knyter ihop påsen. Övriga frågor 
och idéer, nästa träff samt avrundning.

Anmälan

Anmäl dig senast torsdag 19 oktober via länken:
http://www.biblioteksforeningen.se/kalender/
valkommen-till-traff-med-expertnatverket-for-
hbtq-fragor-pa-bibliotek/

Träffen är kostnadsfri. Du måste vara enskild 
medlem i Svensk biblioteksförening för att delta. 
Fika samt en lunch ingår.

Kontaktperson för expertnätverket: 
Christer Edeholt, bibliotekarie på Umeå stadsbib-
liotek

Välkomna! 

Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-
frågor på bibliotek

Nätverket arbetar för att höja bibliotekens hbtq-
kompetens och diskuterar normkritiska perspektiv 
samt inkluderande arbetsmetoder. Vid till exempel 
marknadsföring, rekrytering, programverksam-
hetsplanering och inköp av media bör biblioteket 
kunna visa på att alla verkligen välkomnas och 
omfattas. Nätverket arbetar för individernas lika 
värde och rätt samt för att motverka fördomar och 
diskriminering. Internationella samarbeten och 
kontakter görs genom nätverk och kommunikation 
med bibliotek i andra länder.
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