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Expertnätverket för 
statliga bibliotek
Så vad händer nu när det gäller informationsförsörjningen?
 
Dagens situation för de statliga biblioteken speglas i rap-
porten ”På vetenskaplig grund? Vetenskaplig informations-
försörjning vid statliga myndigheter.” Så nu när fakta – väl 
kända för oss – ligger på bordet är det dags att fundera på 
hur man går vidare. Men bibliotekarierna kan knappast lösa 
de här problemen ensamma. Äger vi ens frågan?

Expertnätverket för statliga bibliotek bjuder in till en dag 
där vi diskuterar vad vi kan göra, vilka vi kan samverka med 
och hur vi ska gå till väga. På plats finns representanter för 
Kungliga biblioteket, Vetenskapsrådet, Forum för specialbib-
liotekschefer, Vetenskapsrådets nätverk för forskande myn-
digheter och Svensk biblioteksförening. Välkomna!

Datum: 28 november
Tid: 09.30–15.30
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm 
T-bana Hötorget, uppgång Malmskillnadsgatan

Program 28 november

09.30 Registrering och fika
 
10.00 Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening, och 
Christine Wallén, KB, presenterar rapporten ”På vetenskap-
lig grund? Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga 
myndigheter” och ställer ett antal frågor.
 
10.50 Gruppvisa diskussioner
 
12.00 Lunch på plats hos Svensk biblioteksförening.
 
13.00 Kort sammanfattning av förmiddagens gruppdiskus-
sioner.
 
13.15 Johan Fanger, Vetenskapsrådet, och David Bendz, 
Nätverket för forskande myndigheter, berättar om vad det 
nätverket gör vad gäller informationsförsörjningsfrågor.
 

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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13.35 En representant för Forum för specialbib-
liotekschefer berättar om vad de kan göra.

13.45 Gruppvisa diskussioner
 
14.45 Fika
 
15.15 Kort sammanfattning av eftermiddagens 
gruppdiskussioner.
 
Anmälan

Max 40 deltagare. Anmälan sker via nedan länk 
senast 21 november:
https://goo.gl/forms/T4KqUrojhFE8vbA83

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson: 
Claes Eriksson, claes.eriksson@vti.se

Om expertnätverket

Nätverket består av bibliotek som är statligt finan-
sierade genom anslag eller avgifter och ofta har 
små personella och ekonomiska resurser. Vissa 
myndigheter har hög andel forskning, andra min-
dre. Somliga bibliotek är öppna för allmänheten, 
andra inte.

Användarna har behov av och förväntar sig en 
biblioteksservice liknande den som universitet och 
högskolor kan ge. Genom erfarenhetsutbyte vill 
vi göra det möjligt för var och en att förbättra sin 
egen situation. Nätverket diskuterar och lyfter frå-
gor av gemensamt intresse.

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 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! 
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