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Välkomna till nätverks-
träff för Expertnätverket 
för bibliotek och  
upphovsrätt
 
Höstens nätverksträff är den14-15 november på Malmö 
universitet, lunch till lunch. På nätverksträffen tar vi upp 
Copyright Literacy och undervisning, kollektiva  
avtalslicenser och det senaste kring implementeringen av 
DSM-direktivet. Vi kommer även att ta upp Creative 
Commons som licensverktyg och val av licenser.
Vi hoppas att ni har möjlighet att delta båda dagarna, men 
det finns också möjlighet att anmäla sig till enstaka dagar. 
Antalet platser är begränsat till 40 så anmäl er i god tid.

Datum: Torsdag 14 och fredag 15 november 2019
Tid: Torsdag 13.00-16.30, fredag 08.30-11.30
Plats: Malmö universitet, 
Torsdag: Niagara NI:0611, Nordenskiöldsgatan 1 (uppgång 
Anna Lindhs plats från Centralstationen)
Fredag: Tandvårdshögskolan KL:4690, Smedjegatan 16 
(uppgång Smedjegatan/Tandvårdshögskolan från Triangelns 
tågstation eller busshållplats Tandvårdshögskolan)

Program torsdag 14 november

12.15 Lunch

13.00 Välkomna, presentation av nätverket och program
 
13.10 Copyright literacy, IFLA Statement on Copyright 
Education and Copyright Literacy
Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek
 
13:30 Nordiska avtalslicenser och alternativa lösningar
Johan Axhamn, jur. dr. Lunds universitet

14.30 Kaffe 

14.45 Upphovsrättsinformation och undervisning i 
praktiken 
Inga-Lill Nilsson

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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15.15- 16.30 Workshop kring upphovsrättsre-
laterade frågeställningar
Inga-Lill Nilsson, Jenny Widmark, Cajsa Anders-
son

Efterföljande guidad biblioteksvisning med snacks 
och mingel för de som vill

Program 15 november

8.30 Implementeringen av upphovsrättsdirek-
tivet, Digital Single Market-direktivet, i Sverige. 
Hur påverkar det nya upphovsrättsdirektivet 
biblioteken? 
Catarina Ekdahl, PRV

9.30 Creative Commons som licensverktyg
Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen

10.15 Kaffe

10.30 Creative Commons och val av licens vid 
Open Access publicering
Jenny Widmark, Malmö universitetsbibliotek

11.00 Sammanfattning och planering inför 
kommande nätverksträff

Anmälan

Via länk nedan senast 31 oktober: 
https://forms.gle/qxTbZijyKjkUHwEc7 

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Fika ingår båda dagarna och lunch den 
14 november.

Välkomna! 

Nätverkets styrgrupp:
Inga-Lill Nilsson, inga-lill.nilsson@kau.se
Jenny Widmark, jenny.widmark@mau.se 
Cajsa Andersson, cajsa.andersson@kc.lu.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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