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Expertnätverket för biblio-
tek som har Äppelhyllor
Välkommen på nätverksträff!

Denna gång fokuserar vi på hur en Äppelhylla ser ut live! Du 
får också möjlighet att titta på tillgänglig verksamhet för Ny 
i Sverige, unga, vuxna och äldre på vår avdelning ”Läsa på 
olika sätt”. 

Under dagen får du också träffa några  ”förmedlare” till Äp-
pelhyllan  och höra hur de använder Äppelhyllan och vilken 
nytta den kan ha. Vi kommer också att presentera resultatet 
av Äppelhylla-enkäten.

Datum: 8 december
Plats: Linköpings stadsbibliotek, Hörsalen, plan 2
Östgötagatan 5, Linköping

Program 8 december

09.30–10.15 Mingel, fika och välkommen!

10.15 Träffa förmedlare av Äppelhyllan

10.45–12.00 Kolla in Äppelhyllan, Språkpiller och språk-
väskor + avdelningen Läsa på olika sätt

12.00 Träffa förmedlare

12.30–13.15 Lunch

13.15 Träffa förmedlare

14.45 Fika + nätverka

15.30 Resultat av enkäten

16.00 Nästa träff, vad önskar du då?

16.30 Tack för idag!

-->

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 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

Anmälan

Via nedan länk senast 1 december: 
https://goo.gl/forms/Cw6fjNZoaRnFzpR63

Max 45 deltagare, först till kvarn.

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Anna Fahlbeck, kontaktperson nätverket: 
anna.fahlbeck@linkoping.se

Om expertnätverket

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan 
hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller 
fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika 
sätt, därför finns Äppelhyllan.

På Äppelhyllan finns böcker för och om barn med 
funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje 
för barnen, men också ger stöd och inspiration till 
dig som är vuxen.

I Äppelhyllan finns medier med teckenspråk, bliss, 
punktskrift och pictogram. Här finns också taktilt 
material, talböcker, bok & talbok, skönlitteratur 
och ren information om olika funktionsnedsätt-
ningar.

Äppelhyllan är för barn med funktionsnedsätt-
ningar, för deras anhöriga, pedagoger och andra 
som möter barnen.

Nätverket är ett forum för alla bibliotek som 
aktivt arbetar med Äppelhyllor och tillgänglig 
verksamhet för barn och unga. Här kan erfaren-
heter och idéer om till exempel marknadsföring av 
hyllan och praktiska tips om inköpsvägar blandas.

Alla intresserade är välkomna!

Svensk biblioteksförening 

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

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 möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
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 professio-
nella utveckling genom rese- stipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, de 
ledande bransch- dagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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