Expertnätverket för
statliga bibliotek
Ensambibliotekarierna
Vilka förändringar sker på myndighetsbiblioteken? Flera
myndigheter genomför utredningar för att ta beslut om nedfasning eller utveckling av sin biblioteksverksamhet. Hur har
andra myndigheter gjort och hur gick det sen?
På denna nätverksträff för ensambibliotekarier på specialoch myndighetsbibliotek får vi chansen att träffas och diskutera dels vardagen, dels de förändringar som sker på myndigheterna.
Inbjudan gäller alla som är mer eller mindre ensamma i sin
yrkesroll eller biblioteks-/informationsspecialistfunktion.
Datum: Torsdag 19 april 2018
Tid: Ca 10.00–15.00
Plats: Energimyndigheten i Eskilstuna, Gredbyvägen 10
(gångavstånd från tågstationen)

Program 19 april
09.30–10.00 Drop-in-fika
10.00–11.00 Välkomna + rundvandring i de aktivitetsbaserade lokalerna

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, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

11.00–12.00 Erfarenhetsutbyte
Presentationer. Förbered gärna fem minuter om just ditt
bibliotek.
12.00–13.00 Lunch
13.00–15.00 Erfarenhetsutbyte
Diskussioner om aktuella och genomförda verksamhetsförändringar.
15.00 Avslut
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www.biblioteksforeningen.se

Anmälan

Svensk biblioteksförening

Anmäl dig via denna länk senast 11 april:
https://goo.gl/forms/wp9xA6w0U2OfLTMt2

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 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.

Max antal deltagare är 22. Först till kvarn gäller.
Fika och lunch ingår.
Deltagare måste vara enskilda medlemmar i
Svensk biblioteksförening.
Välkomna!
Kontaktpersoner för träffen:
Maria Grennall,
maria.grennall@sprakochfolkminnen.se
Åsa K. Karlsson,
asa.k.karlsson@energimyndigheten.se
Kontaktperson för nätverket:
Claes Eriksson, claes.eriksson@vti.se

Om expertnätverket
Nätverket består av bibliotek som är statligt
finansierade genom anslag eller avgifter och ofta
har små personella och ekonomiska resurser. Vissa
myndigheter har hög andel forskning, andra mindre. 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
frågor av gemensamt intresse.

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 möjligheter.
Ett nav för engagemang och professionell utveckling
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 professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom
olika biblioteksområden.
Välkommen som medlem!
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