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Nätverksträff för Expert-
nätverket för tidningar 
och tidskrifter på 
folkbibliotek
Välkommen på nätverksträff på Fisksätra bibliotek, 
Nacka Kommun!
 
Fokus under dagen är Mångspråk. Vi får besök av  
tidning- och tidskrift agenten Prenax som berättar om 
sin tidskriftsverksamhet och prenumerationshantering 
i stort med speciellt fokus på mångspråk och utländska 
tidningar, urval och utmaningar.
Vi passar på besöka Fisksätra bibliotek, ett av de få  
bibliotek på entreprenad i Sverige.  
Vi kör en workshop där vi presenterar och testar vår 
tidskriftsmoduler i datasystem där vi hanterar våra  
tidskrifter.

Datum: 6 september 2019 
Plats: Fisksätra bibliotek, Nacka kommun 
Besöksadress: Fisksätra torg 20, Fisksätra centrum, Saltsjö-
baden. T-Saltsjöbanan 25, Saltsjöbaden station, från Stock-
holm City terminalen eller Slussen (buss först)

Program fredag 6 september 

09.30-10.00 Nätverket hälsar välkommen + fika

10.00-11.00 Biblioteksvisning med fokus på arbetet med 
mångspråk

11.00-12.00 Prenax: Mångspråk och utländska tidningar, 
urval och utmaningar
Annelie Tibblin och Ylva Lundman, Client Account  
Representatives från Prenax 

12.00-13.00 Lunch (föreningen bjuder)

13.00-14.00 Tidskriftsmoduler: workshop och frågor 
kring de olika tidskriftsmoduler i datasystem (Micromarc, 
Book-it; Sierra, Koha mm) 

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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14.00-15.00 Nätverksdiskussioner och fika 

Anmälan

Via nedan länk senast 15 augusti: 
https://forms.gle/F62H9WZ4V4Z1hbmu8

Max 10 deltagare, först till kvarn gäller!
Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson nätverket: 
Pascale Ruault Kaddani:  
pascale.ruault.kaddani@vasteras.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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