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Expertnätverket för 
digitala bibliotekstjänster
E-böcker på folkbibliotek

Välkomna till nätverksträff! Denna gång träffas vi och pratar 
på temat ”E-böcker på folkbibliotek”.

Datum: Torsdag 3 maj 2018
Tid: 09.30–16.00
Plats: Väven, Umeå i datasalen Bygg

Program 3 maj

09.30–10.00 Kaffe

10.00–10.15 Välkomna!
Styrgruppen hälsar välkomna.

10.15–11.15 Hur jobbar vi med urval?
Anna Corlin, Södertälje och Andreas Frick, Uppsala.

11.15–12.00 Axiell Media

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.05 Information om eftermiddagen

13.05–13.30 Förstudie kring nationell digital biblioteks-
tjänst pågår
Jesper Klein, Kungliga biblioteket

13.30–13.40 E-böcker på Umeå UB
Anna Swärd Bergström

13.40–14.00 Korta rapporter

14.00–15.30 World Café – reflekterande workshop med 
fika

15.30–16.00 Sammanfattning och avslutande diskussion

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 26 april:
https://goo.gl/forms/UqanemSKqojja5x62

Först till kvarn (max antal deltagare är 25).
Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Åke Nygren, ake.nygren@stockholm.se

Styrgruppen kan också kontaktas genom träffens 
Facebook-event: 
https://www.facebook.com/
events/1977307075865125/

Hotelltips

U&Me hotell, Väven 700–1 000 SEK. 
Enkel frukost. 

Hotell Aveny 800–1 000 SEK.
En bit bort men prisvärt och jättefin frukost.
 
Stora hotellet, cirka 1 290 SEK.
Ligger vid samma innetorg som Väven och har 
frukostbuffé.

Om expertnätverket

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliote-
kens digitala tjänster verkar för kunskapssprid-
ning och inspiration på området ny teknik/nya 
medier.

Problemställningar vi försöker identifiera hand-
lar om vad, hur och till vilka. Vår ambition är att 
identifiera nuvarande och nya tjänster som kan 
stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer 
i det moderna medie- och kommunikationssam-
hället. Vi är också intresserade av hur tillämpning-
en av digitala tjänster utvecklas.

Nätverket finns på bloggen Digibib.se, på Face-
book och på Twitter. I sociala medier använder 
nätverket hashtag #digibib.

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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