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Expertnätverket för 
bibliotek och upphovsrätt
Välkomna till nätverksträff! 

Temat är kompetensfrågor men vi tar också upp det
senaste kring EU:s upphovsrättsdirektiv.

Datum: Torsdag 14 december 2017
Tid: 09.30–16.00
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm
T-bana Hötorget, uppgång Malmskillnadsgatan

Program 14 december

09.30 Samling och kaffe

10.00 Inledning

10.10 EU:s upphovsrättsdirektiv och förväntade föränd-
ringar
Information om text- och datautvinning, nyhetsrapportering, 
undervisning mm.
Jonas Holm, jurist Stockholms universitetsbibliotek

10.45 Biblioteksföreningens lobbyarbete kring EU-direk-
tivet
Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening

11.00 Patent- och registreringsverkets uppdrag med 
informationsspridning och kunskapshöjande insatser
Catharina Ekdahl, PRV

12.00 Lunch

13.00 Copyright Literacy och Data Literacy
Diskussion om hur vi kan samverka och höja vår kompetens 
inom nya literacy-områden.
Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek 
Åsa Söderlind, studierektor Bibliotekshögskolan i Borås
Christina Johansson, Chalmers bibliotek

-->

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

14.00 Lärobjekt och undervisning
Uppföljning från förra nätverksträffen i Göteborg 
om gemensamma lärresurser, filmer, FAQ, The 
Publishing Trap mm.
Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek

15.00 Kaffepaus

15.20 Avslutning
Avslutande diskussion kring nätverkets aktiviteter, 
nästa nätverksträff och övriga frågor.

Anmälan

Via nedan länk senast 7 december:
https://goo.gl/forms/6wFP6rStImWh9OYo1

Max antal deltagare: 40
Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Inga-Lill Nilsson, inga-lill.nilsson@kau.se

Om expertnätverket

Syftet med nätverket är att öka intresset för upp-
hovsrätt, att sprida information och kunskap om 
upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken. 

Genom erfarenhetsutbyte vill vi öka förståelsen 
och bidra till att finna praktiska sätt för hur man 
hanterar upphovsrättsliga frågeställningar. Nätver-
ket kan även vara ett forum för nationell och in-
ternationell omvärldsbevakning, framför allt kring 
upphovsrättsfrågor i undervisning och forskning.

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 
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 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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