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Expertnätverket för
tecknade serier på
biblioteket

Välkommen på nätverksträff! 

Expertnätverket för tecknade serier träffas för första gången. 
Goda exempel, diskussioner om användning av nätverket 
och ett studiebesök på Serieteket står på programmet.

Datum: Fredag 27 april 2018
Tid: 09.30–14.30
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan/Malmskillnadsgatan
 

Program 27 april

09.30–10.00 Morgonfika

10.00–10.30 Det magiska ordet
Nätverkets kontaktperson och projektledaren Tommy Bild-
ström berättar om sitt serieprojekt ”Det magiska ordet”.

10.30–11.00 Vad vill vi med nätverket?

11.00–12.00 Lyft din serie
Workshop – ta med dig din egen favoritserie.

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.30 Visning
Vi går en rundvandring i Serieteket på Kulturhuset.
 
--> 

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

Anmäl dig via denna länk senast 20 april: 
https://goo.gl/forms/ZiLDNbwkbF0Be1aJ2

Max antal deltagare är 40. Först till kvarn gäller.
Fika och lunch ingår.  

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket: 
Tommy Bildström, 
tommy.bildstrom@vindeln.se

Om expertnätverket

Nätverkets syfte är främst att hjälpa biblioteken 
med omvärldsbevakning av tecknade serier på 
biblioteket.

Serier anses generellt ha en låg status jämfört med 
andra konstformer. Det övergripande målet med 
nätverket är att vara en arena för kunskapsutbyte 
för att främja kvaliteten och mångsidigheten i bib-
liotekets samling, och att lyfta serien som konst-
form.

Nätverket vill vara en resurs för inköp samt öppna 
för dialog och erfarenhetsutbyte kring aktiviteter 
och pedagogiskt arbete med serier.

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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