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Expertnätverket för
tidningar och tidskrifter  
på folkbibliotek
Välkommen på nätverksträff i Stockholm! 

Fokus under dagarna är fria resurser. Vi får besök av Per Ny-
ström från Mälardalens högskolebibliotek som berättar om 
open access och fria resurser och hur de kan vara använd-
bara för oss som arbetar på folkbibliotek. Vi besöker även 
Riksdagsbiblioteket som nu är färdiga med digitaliseringen 
av hela riksdagstrycket, från 1521 och framåt, och bl.a. 
kommer att berätta för oss om det digitaliserade materialet. 

Dessutom besöker vi Finlandsinstitutet som visar biblioteket 
och huset och berättar om sin verksamhet.

Datum: 24–25 maj 2018
Tid: 12.30 24 maj–13.00 25 maj
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan/Malmskillnadsgatan 

Program 24 maj

12.30 Nätverksdiskussioner

13.30 Open access och fria resurser
Per Nyström från Mälardalens högskolebibliotek.

14.30 Fika

15.00 Promenad till Finlandsinstitutet

15.15–ca 16.30 Studiebesök på Finlandsinstitutet

Under kvällen gemensam middag på egen bekostnad för 
dem som vill.

Program 25 maj

08.30 Nätverksdiskussioner och fika

--> 

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

09.30 Promenad till Riksdagsbiblioteket

10.00 Studiebesök Riksdagsbiblioteket

12.00–13.00 Gemensam lunch

Anmälan

Anmäl dig via denna länk senast 4 maj: 
https://goo.gl/forms/2U7PZBakGHhMiqGj1

Max antal deltagare är 40. Först till kvarn gäller.

Fika båda dagarna och lunch dag två ingår. Ge-
mensam middag dag ett på egen bekostnad för 
dem som vill.  

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för träffen: 
Elin Lundberg, elin.lundberg@malmo.se

Om expertnätverket

Nätverket vänder sig till personer som arbetar med 
eller är intresserade av frågor som rör tidningar 
och tidskrifter på folkbibliotek. 

Nätverket är ett forum för att diskutera praktiska 
frågor, urval, bevarandefrågor, exponering, data-
baser, marknadsföring med mera.

Målet är att ordna återkommande nätverksträffar 
för idéutbyte, inspiration och kompetensutveckling.

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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