Dags för nätverksträff
med Expertnätverket för
hbtq-frågor på bibliotek
Datum: torsdag–fredag 25–26 oktober 2018
Tid: Dag 1: 10.00–16.00 + middag, dag 2: 09.00–15.00
Plats: Torsdag: Svensk biblioteksförenings lokaler,
Oxtorgsgränd 2, Stockholm
Fredag: Stockholms stadsbibliotek
Lokal: Aulan, Odengatan 61D

Program 25 oktober
10.00–10.30 Fika och presentationsrunda
10.30–12.00 Inspiration
Vi berättar vad vi gör och planerar för hbtq-aktiviteter på
våra bibliotek.
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.30 IFLA och hbtq
Christer Edeholt berättar om WLIC i Kuala Lumpur och om
IFLA Special Interest Group LGBTQ.

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.

13.30–14.30 Hbtq och ämnesord
Hanna Olsson följer upp nätverksträffens tema våren 2018.
Diskussion om hur vi går vidare.
14.30–15.00 Fika
15.00–16.00 Hur kan vi försvara Regnbågssatsningarna
på våra bibliotek?
Under valet har olika bibliotek blivit utsatta för ifrågasättande och även utrensning av regnbågsflaggor. Diskussion.
Ca 18.00 Gemensam middag
Var och en betalar själv.
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Program 26 oktober

Svensk biblioteksförening

09.00–10.00 Tillgänglighet
Hur kan vi öka tillgängligheten till våra regnbågshyllor och andra hbtq-satsningar?

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.

10.00–10.30 Fika
10.30–11.00 Fortsatt diskussion
11.00–12.00 Mian Lodalen och bokförlaget
Vilja
Om de lättlästa böckerna ‘Första natten’ och ‘Vi
två mot världen’ och Lina Nordstrand från Bokförlaget Vilja om lättläst.
12.00–13.00 Gemensam lunch
Var och en betalar själv.
13.00–ca. 15.00 Vi knyter ihop dagarna och
funderar framåt
Idéer inför vårens nätverksträff?

Anmälan
Anmäl dig via denna länk senast 18 oktober:
https://goo.gl/forms/GCKb4lKPUrUBKNau2
Max antal deltagare: 40
Deltagare måste vara enskilda medlemmar i
Svensk biblioteksförening.
Välkomna!
Styrgruppen:
Karin Westeman, Hanna Olsson, Kerstin Ydrefors
och Christer Edeholt.

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!

Kontaktpersoner för träffen:
Christer Edeholt,
christer.edeholt@umea.se
Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se
www.biblioteksforeningen.se
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

