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Expertnätverket för  
folkbibliotekschefer
Välkommen på nätverksträff! 

Temat för dagen är ”Hur förändrar vi bilden av biblioteket”
Vårens träff för expertnätverket för folkbibliotekschefer 
handlar om vårt arbete, vår kommunikation - och kanske 
även om vår marknadsföring?  

Datum: 15 maj 2019
Tid: 09.30–16.00
Plats: Stadsbiblioteket Helsingborg, Bollbrogatan 1 
Rum: Hörsalen

Biblioteken har ett brett uppdrag och vi har en mångsidig 
verksamhet med dagliga möten med alla typer av besökare. 
Men vem har inte hört någon variant på ”Jaha, biblioteket. 
Måste vara skönt att jobba där det är så lugnt, och hinna 
läsa böcker hela dagarna.”  

Alternativt ” Oj, biblioteket har jag inte varit inne i på flera 
år. Är det inte bara stökigt där nuförtiden?” 
 
Vem äger bilden av biblioteken?  Hur uppfattas vi av våra 
besökare, ickebesökare och beslutsfattare? Varför behöver 
bilden av biblioteket förändras? Hur kommunicerar vi i så 
fall vad vi är och gör på ett tydligt och effektivt vis? Har vi 
strategier för marknadsföring?  

Förmiddagen bjuder på korta föredrag med goda exempel 
och vi har tid att dela erfarenheter med kollegor. 
 
Eftermiddagen genomför vi tillsammans med IFLA-nätverket 
och vi tittar på begreppet Storytelling och Library map of the 
World –  verktyg för att dela berättelser. 

Varmt välkommen att bidra till förmiddagens tema:  Bilden 
av biblioteket!

Har du exempel på strategier, lyckade projekt eller andra 
lärorika erfarenheter att dela med dig av till förmiddagens 
nätverksträff? 

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

Skicka en sammanfattning på max en A4-sida 
till susanne.hagglund@harnosand.se senast den 1 
april 2019. Skicka gärna in texten i pdf-format. 
Skriv ”expertnätverket” i ämnesraden. Kom ihåg 
att i dokumentet även ange namn, vilket bibliotek 
du representerar och övriga kontaktuppgifter.  

Program 15 maj

09.30 Fika finns framdukat 
 
10.00 Välkommen och presentation
 
10.15–12.25 Nedslag i verksamheten: ”Hur 
förändrar vi bilden av biblioteket”
 
12.25 Promenad till lunchställe
 
13.30 Välkommen till eftermiddagen
Kort övning – hur har jag jobbat med att förändra 
bilden av verksamheten?/ Vad ger mitt internatio-
nella deltagande mig och min verksamhet?/Varför 
ha en internationell utblick?

14.00 Storytelling – Simon Wikstrand,  
Marknadschef, Helsingborgs stad

14.45 Fika  

15.00 Storytelling på bibliotek – från webinarie 
om Library Map of the World 

15.10 Library Map of the World – presentation 
av detta som ett verktyg för att dela berättelser 

15.15 Workshop

15.55 Avrundning av dagen 

18.00 Mingel i Helsingör  
Biblioteksdagarna inleds på kvällen den 15 maj 
med mingel på Helsingörs bibliotek,  
Kulturvaerftet 
OBS! Kom ihåg att medta nationellt ID-kort för 
återresan till Sverige.

Biblioteksdagarna hålls på Konserthuset i centrala 
Helsingborg den 16-17 maj. Tema för konferensen 
är det högaktuella ämnet kompetens.  

Har du frågor om nätverket eller träffen?
Kontakta någon av oss i styrgruppen för  
nätverket: 
Anya Feltreuter
Susanne Hägglund

Tiffany Bovin
Catharina Isberg (avgående i samband med nät-
verksträffen)
 
Anmälan

Max 40 deltagare, först till kvarn gäller. Anmälan 
sker via nedan länk senast 15 april: 
https://goo.gl/forms/tz6ZPyvRRLfmUYBq2 

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

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 männ-
iskor har tillgång till bibliotek i livets olika skeen-
den. 

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. 

mailto:susanne.hagglund%40harnosand.se?subject=
https://kuto.dk/
mailto:Anya.Feltreuter%40mjolby.se?subject=
mailto:susanne.hagglund%40harnosand.se?subject=
mailto:Tiffany.Bovin%40karlskrona.se?subject=
mailto:Catharina.Isberg%40helsingborg.se?subject=
https://goo.gl/forms/tz6ZPyvRRLfmUYBq2

