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Välkommen på  
nätverksträff med  
Expertnätverket för 
mobil biblioteks- 
verksamhet!
 

Datum: Tisdag 11 juni 2019
Tid: 09.30–15.30
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler, Oxtorgsgränd 2.  
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan/Malmskillnadsgatan.

Program

09.30–10.00 Fika 

10.00–10.30 Nätverkets styrgrupp presenterar sig och 
därefter presenterar sig deltagarna 
 
10.30–11.00 Vad kan man göra på en bokbuss?  
Elina Garp och Catarina Edén berättar om verksamhet de 
testat på bokbussen och utvecklingstankar framöver.
Västerås stadsbibliotek har jobbat uppsökande på flera sätt 
sedan 1956, genom bland annat Boken Kommer och bok-
båten. Bokbussverksamheten har funnits sedan 60-talet och 
riktar sig i dagsläget främst till barn på förskolor och all-
mänheten i Västerås med omnejd. Vid årsskiftet kommer en 
ny bokbuss, vilket öppnar för fler spännande möjligheter. 

11.00–11.15 Frågestund

Bensträckare

11.20–11.50 Vingåkers landsbygds- 
bibliotekarie Malin Ahlgren Enghardt berättar om sin upp-
sökande verksamhet med bland annat läsfrämjande insatser 
och att sprida kunskap om det digitala biblioteket och andra 
digitala tjänster.
11.50–12.05 Frågestund 

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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12:05–13.00 Lunch (föreningen bjuder)

13.00–13.30 Vad krävs för att få priset Årets 
mobila bibliotek?  
Anders Gistorp, ordförande i juryn, berättar om 
hur de arbetar, och vilka kriterier de tar fasta på. 

13.30-13.45 Frågestund 

13:45–14.30 Gruppdiskussioner kring borden

14.30–15.00 Fika 

15.00–15.30 Sammanfattning av dagen  
och tankar inför nästa nätverksträff, som preli-
minärt blir onsdag eftermiddag 25 september i 
Göteborg, dagen före Bokmässan. 

Anmälan

Via länk nedan senast 3 juni: 
https://forms.gle/CzoX2C6YxKybE8Qc8

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna! 

Kontaktpersoner för nätverket:
Britt-Marie Ingdén-Ringselle –  
britt.marie.ingden@stockholm.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 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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