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Expertnätverket för  
kommunikation på bibliotek
Välkommen till den första nätverksträffen för 
Expertnätverket för kommunikation på bibliotek! 

Under träffen kommer vi att sätta ramarna för nätverkets 
mål och syfte. Teman för fortsatta träffar kommer att disku-
teras utifrån nätverkets behov och önskemål. Den fortbildan-
de delen av denna träff har fokus på bibliotekets varumärke 
och vision, för att ge oss som arbetar med kommunikation 
inspiration och tips på hur vi kan arbeta med bilden av bib-
lioteket genom kommunikation. 

Datum: 16 mars 2020
Tid: 09.00–16.00
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, 111 57, 
Stockholm 
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan–Malmskillnadsgatan    

Program 16 mars

09.00–09.30 Kaffe/te med smörgås  
 
09.30–10.00 Hej och välkomna! 
Presentationsrunda.
 
10.00–10.45 Hur utvecklar vi bibliotekets varumärke? 
Amelie Sarlin från Region Västmanland berättar om deras 
arbete med att ta fram grundläggande visionsarbete med che-
fer till en gemensam budskapsplattform för biblioteken.
 
10.45–12.00 Workshop kring nätverkets syfte och mål

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 En vision för det allmänna biblioteksväsen-
det 
Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder 
berättar om föreningens vision och hur de arbetar med den.
 
13.30-14.15 Syns vi, hörs vi?
Malin Utter gav 2019 ut boken ”Syns vi, hörs vi? Nå genom 
bruset och marknadsför biblioteket”. Malin är universi-
tetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan i Borås och undervisar 

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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bland annat om marknadsföring av bibliotek.

14.15-15.45 Diskussion 
Resultat och diskussion kring förmiddagens 
workshop samt övning kring nätverkets framtida 
fokusområden. Inklusive fikapaus. 

15.45-16.00 Avslutning
 
Anmälan

Max 37 deltagare, först till kvarn gäller. Anmälan 
sker via nedan länk senast 9 mars: 
Till anmälan 

Fika och lunch ingår.

Du, eller din institution, måste vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Välkommen!

Kontaktpersoner:
Emelie Lundqvist, emelie.lundqvist@jarfalla.se 
070-002 31 56
Evelina Mibesjö, evelina.mibesjo@lund.se
072-201 36 37

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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