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Välkommen på nätverksträff!

Nätverksträffen arrangeras i direkt anslutning till Marskon-
ferensen som äger rum 23–24 mars i Umeå.
Se program för Marskonferensen

Datum för nätverksträffen: 24–25 mars 2020
Tid: ca 16.00 24 mars–14.30 25 mars
Plats: SLU/möteslokalen Utsikten + Kulturhuset Väven 

Program 24 mars

ca 16.00 Nätverksträffen börjar direkt efter Marskonferen-
sens avslutning, i möteslokalen Utsikten på SLU i Umeå.

Sedan tar vi bussen ner till centrala Umeå för en gemensam 
middag för dem som vill.

Program 25 mars

07.35 Besök på Umeås bokbuss
Vi möter upp Synneva Byrkjeland, Umeå bibliotek, i Kultur-
huset Vävens entré, Strandgatan 10
 
08.15 Guidad tur i Kulturhuset Väven

09.15 Fika, presentationsrunda, förväntningar på dagen

10.00 Mer för fler i Värmdö – Bibliotek och Kulturskola i 
samarbete
Ann-Helen Johansson, bibliotekschef för Värmdö bibliotek.
Värmdö fick i juni 2018 två miljoner från Kulturrådet för 
Stärkta bibliotek, för inköp av en Läs- och skaparbuss. 
Hösten 2020 ska bussen rulla ut i kommunen och med delvis 
nytt koncept. Men vad är Läs och vad är Skapa? Och varför 
har det tagit så lång tid? Tid för frågor och gruppdiskussio-
ner om upphandlingar, trender, framtid med mera.

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. 

https://sites.google.com/regionvasterbotten.se/marskonferensen
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11.30 Lunch

12.30 Inköp och uppstart av mobil skapande 
verksamhet på Örebro bibliotek
Ett projekt finansierat med pengar från Stärkta 
bibliotek.
Maria Tjärnbro, bibliotekare på Örebro bibliotek.
Tid för frågor och gruppdiskussioner kring verk-
samhetsutveckling.

14.00 Fika, utvärdering och avslutning

Anmälan

Via länk nedan senast 11 mars:
Till anmälan 

Först till kvarn (max antal deltagare är 30).

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

Välkommen!

Styrgruppen för nätverket:
Ann-Helen Johansson
Britt-Marie Ingdén-Ringselle
Johan Anderung
Lena Lundberg Vesterlund 

Kontaktperson:
Britt-Marie Ingdén-Ringselle –  
britt.marie.ingden@stockholm.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! 

https://forms.gle/RoFpzZ9VAyrjE4dA9
mailto:britt.marie.ingden%40stockholm.se?subject=

