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Expertnätverket för 
bibliotek och upphovsrätt
Välkomna till nätverksträff! 

Höstens 2-dagarsträff kommer dels att vara en utbildnings-
dag i PRVs regi om immaterialrätt, dels en nätverksträff.

På nätverksträffen tar vi upp det senaste kring EU-kommis-
sionens förslag till lagreform. Men också bland annat kollek-
tiva avtalslicenser, Creative commons, och bildanvändning.

Vi hoppas att ni har möjlighet att delta båda dagarna, men 
det finns också möjlighet att anmäla sig till enstaka dagar. 

På nätverksträffen den 25/10 är antalet platser begränsat till 
30, så anmäl er i god tid.

Datum: Onsdag–torsdag 24–25 oktober 2018
Tid: 24 okt: 09.30–ca 16.00, 25 okt: 09.00–16.00
Plats: 24 okt: PRV, Valhallavägen 136, Stockholm 
          Lokal: Eventsalen

          25 okt: KTH, Osquars backe 31, Stockholm (karta) 
          Lokal: Lallerstedt

Program 24 oktober 
Informationsdag om immaterialrätt på PRV

Från 09.30 Samling och kaffe

10.10 PRV:s GD Peter Strömbäck hälsar välkommen

10.15 Immateriella tillgångar – en översikt 
Christin Wendel, PRV

11.15 Immaterialrätt som informations- och kunskaps-
källa – Patientinformation 
Christin Wendel, PRV

12.00 Lunch

12.45 Immaterialrätt som informations- och kunskaps-
källa – PRV:s Bibliotek
-->

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. 

https://www.kth.se/kthb/besok-och-kontakt/kontakta/adresser-och-telefonnummer


Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
www.biblioteksforeningen.se 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

13.15 Upphovsrätt 
Catharina Ekdahl, PRV

14.15 Fika

14.30 Upphovsrätt, fortsättning

15.45 Avrundning

Program 25 oktober 
Nätverksträff på KTH

09.00 Samling och kaffe

09.30 Uppföljning och reflektion kring samar-
betet med PRV

10.00 Att använda bilder 
Jenny Widmark, Malmö universitetsbibliotek

10.30 CC som juridisk modell och hur den 
fungerar i svensk lagstiftning 
Laurent Fournier, Kungliga biblioteket

11.30 Lunch

12.30 EU-reformen 
Mattias Bjärnemalm, sakkunnig för internetpolitik 
åt Greens/EFA i Europaparlamentet.

13.15 Kollektiva avtalslicenser: den nordiska 
modellen 
Oscar Lisshagen, Svenska Filminstitutet

14.00 Svenska dagstidningsavtalet 
Lars Ilshammar, Kungliga biblioteket

14.30 Fika

15.00 IFLAs arbete kring kollektiva avtalslicen-
ser och Copyright Literacy 
Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek

15.20–16.00 Sammanfattning och planering 
inför kommande nätverksträff

Anmälan

Anmälan via denna länk senast 15 oktober: 
https://goo.gl/forms/HDj6re7KLYstOeZK2

Max antal deltagare 24 okt: 100
Max antal deltagare 25 okt: 30

Fika och lunch ingår båda dagarna.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Inga-Lill Nilsson, inga-lill.nilsson@kau.se

Medarrangör: PRV

Om expertnätverket

Syftet med nätverket är att öka intresset för upp-
hovsrätt, att sprida information och kunskap om 
upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken. 

Genom erfarenhetsutbyte vill vi öka förståelsen 
och bidra till att finna praktiska sätt för hur man 
hanterar upphovsrättsliga frågeställningar. Nätver-
ket kan även vara ett forum för nationell och in-
ternationell omvärldsbevakning, framför allt kring 
upphovsrättsfrågor i undervisning och forskning.

Svensk biblioteksförening

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information. Vi driver på för bibliotek av högsta 
kvalitet. De främsta experterna är våra medlem-
mar, och vi stödjer deras professionella utveckling 
på olika sätt.

Välkommen som medlem!

https://goo.gl/forms/HDj6re7KLYstOeZK2
mailto:inga-lill.nilsson%40kau.se?subject=
https://www.biblioteksforeningen.se/bli-medlem/

