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Expertnätverket för  
barn- och ungdoms- 
bibliotek
Välkommen på nätverksträff! 

År 2020 blir barnkonventionen lag. Expertnätverket för 
barn- och ungdomsbibliotek bjuder in till en dag där du har 
chansen att få en djupare förståelse för vad detta kan inne-
bära för oss på biblioteken  

Datum: 18 oktober 2019
Tid: 09.30–15.30
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler,  
Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan – Malmskillnads-
gatan.   

Program 18 oktober

09.30–10.00 Kaffe och mingel 
 
10.00–10.30 Presentation av dagen och nätverket. 
 
10.30–11.15 Li Melander, jurist på Barnombudsmannen, 
om Barnkonventionen som lag. 
 
11.15–12.15 Maria Aspelin, Senior Teknikansvarig på 
ÅF, berättar om sin mångåriga erfarenhet av barnkonse-
kvensanalyser vid trafikplanering.
 
12.15–13.00 Lunch

13.00–14.00 Karin Zetterberg, tidigare bibliotekschef i 
Eskilstuna, presenterar arbetet och erfarenheterna av 
utvecklingsarbetet Löpa linan ut som drevs av flera 
region- och länsbibliotek 2015-2017.  
Bibliotekscheferna medverkade till utarbetandet av en 
strategisk modell för implementering av FN:s konvention 
om barnets rättigheter, Barnkonventionen, på folkbibliotek. 
Modellen finns beskriven i skriften Löpa linan ut.

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 Frances Hultgren, universitets- 
lektor på Högskolan i Borås, föreläser om barn-
konventionen, delaktighet och de allra minsta. 
Vad betyder en medborgerlig delaktighet i relation 
till de allra minsta barnen och hur kan man arbeta 
praktiskt med det på barnbiblioteket? En före-
läsning som tar avstamp i utvecklingen av Knacka 
På! i Borås och Kanini på Malmö stadsbibliotek.  

15.00–15.30 Diskussion och avrundning  
 
Anmälan

Max 40 deltagare, först till kvarn gäller.  
Anmälan sker via nedan länk senast 11 oktober:
https://forms.gle/eJaDUF7NTUuEsRwo9 

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. 
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