Expertnätverksträff för
hbtq-frågor på bibliotek
Välkommen på nätverksträff!
Datum: Torsdag 17 och Fredag 18 oktober 2019
Tid: Torsdag 09.00–16.30, Fredag 09.00–15.00
Plats: Torsdag - Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2
Fredag - North Sweden Stockholm Office, Stockholm
Gamla Brogatan 19, T-centralen

Program torsdag 17 oktober
09.00-10.00 Fika, mingel och presentation
10.00-11.00 Korta presentationer av hbtq-arbetet på
respektive bibliotek
11.00-12.00 3 call-for-papers á 20 minuter
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Föreläsning med hbtq-tema
14.00-15.00 3 call-for-papers á 20 minuter
15.00-15.30 Fika

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, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

15.30-16.30 Avslutande diskussion
Var är nätverket nu, hur går vi vidare? Vem gör vad?

Program fredag 18 oktober
09.00-10.00 Presentation av nuvarande Regnbågstext
och samtal om texten
10.00 Fika på egen bekostnad och indelning i små
arbetsgrupper
10.15-12.00 Arbete med texten i smågrupper
12.00-13.00 Lunch, på egen bekostnad
13.00-14.00 Fortsatt arbete med text

www.biblioteksforeningen.se

14.00-15.00 Smågrupperna presenterar vad
de skrivit.
Fika på egen bekostnad och samtal om fortsatt
textbearbetning.
Foto: Anders Magnusson, Fredrik Hjerling och Pixabay

Anmälan
Via nedan länk senast 9 oktober:
https://forms.gle/fQe1CiECRC9pr47S8
Först till kvarn (max antal deltagare är 40).
Fika och lunch ingår endast första dagen.
Deltagare måste vara enskilda medlemmar i
Svensk biblioteksförening.
Välkomna önskar planeringsgruppen:
Kerstin Ydrefors, Tove Liliequist, Christer Edeholt
Kontaktperson för nätverket:
Christer Edeholt,
christer.edeholt@regionvasterbotten.se

Svensk biblioteksförening
Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till
information, kunskap och kultur och som inspirerar 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 möjligheter.
Ett nav för engagemang och professionell utveckling
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 professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och
genom vår tidskrift Biblioteksbladet.
I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden.
Välkommen som medlem!
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