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Uppstartsträff för 
Expertnätverket för 
bibliotek och Agenda 
2030 
Det finns ett flertal bibliotek i Sverige som direkt uppmärk-
sammat de globala målen genom utställningar eller program-
verksamhet. Det finns desto fler bibliotek som arbetar för att 
uppnå de globala målen genom sin ordinarie verksamhet. 
Det här nätverket syftar till att samla dessa bibliotek(arier) 
och komma fram till hur vi gemensamt lyfter in Agenda 
2030 i vårt dagliga arbete, samt verkar för att den uppfylls i 
samhället i stort.
På den här uppstartsträffen ses vi för att dela erfarenheter 
och formulera en plan för hur våra bibliotek kan bidra till 
uppfyllandet av Agenda 2030 både nationellt och internatio-
nellt.

Datum: 6 maj 2019
Tid: 12.00–17.00 
Plats: Uppsala universitet, Engelska parken, 22-0031 
Hitta hit!

Program måndag 6 maj

12.00 Lunch på Uppsala slott 

13.00 Vad är Agenda 2030 och vad innebär det för bib-
lioteken? 
Föreläsare: Karolina Andersdotter

14.00–16.00 Workshop och diskussion: Agenda 2030 på 
ditt bibliotek (inklusive paus med fika)
Facilitator: Hanna Frank 

16.00 Framåtblickar – vad är nästa steg för nätverket?

17.00 Gemensam middag på kvällen på egen bekostnad 
för de som vill och kan.

 

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://s.mazemap.com/2TKn4Tr
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Anmälan

Via nedan länk senast 29 april:
https://forms.gle/bNSzUwcpbv7FJhyL7

Max 28 deltagare, först till kvarn!

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Karolina Andersdotter: 
karolina.andersdotter@ub.uu.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 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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