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Dags för nätverksträff 
med Expertnätverk för 
statliga bibliotek 
Varmt välkommen att delta i det traditionella höstliga  
Dialogmötet för Svensk biblioteksförenings expertnätverk 
för statliga bibliotek. 
Under dagen kommer Katarina Standár och Annakarin  
Lindberg presentera sin reserapport ”Specialbibliotek i USA: 
case studies”. Katarina Wiberg kommer redogöra för arbetet 
med enkäten om museernas informationsbehov.

Datum: Måndag 26 november 2018
Tid: 12.00–16.00
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler, Oxtorgsgränd 2,
Stockholm

Program 26 november

11.45–12.00 Välkommen till föreningens lokaler

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.00 Mötet inleds

13.00–13.40 Katarina Standár och Annakarin Lindberg 
presenterar sin reserapport Specialbibliotek i USA:  
case studies
https://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uplo-
ads/2018/01/rapport_standar_lindberg_specialbibliotek-
i-usa-2017.pdf 

13.40–14.30 Gruppvisa diskussioner runt rapportens 
frågeställningar (ca 6-8 per grupp)

14.30–15.00 Fika

15.00–15.10 Kort övning: ge förslag på konkreta frågor 
att ta upp vid framtida ”smalare” möten

15.10–15.30 Kort redovisning av vad man ansåg var det 
viktigaste i diskussionerna 

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. 
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15.30–15.45  Katarina Wiberg om  
museienkät och om möjlighet att söka bidrag/
projektmedel från Svensk biblioteksförening

15.45–16.00 Sammanställning av den korta 
övningen

Anmälan

Via nedan länk senast 19 november: 
https://goo.gl/forms/xosj77seleRuNtSo1

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).
Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket: 
Claes Eriksson, claes.eriksson@vti.se

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 möjlig-
heter. 

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 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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