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Expertnätverket för 
digitala bibliotekstjänster
Post-Corona eller det nya normala

Under den rådande pandemin har bibliotek över hela Sverige 
arbetat intensivt med olika digitala kanaler, både ut mot lån-
tagarna och för kommunikation internt. Vad har vi lärt oss 
och vad kan vi ta med oss för framtiden?

Datum: Torsdag 27 augusti 2020
Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt möte. Länk skickas ut till anmälda deltagare.

Program 27 augusti

09.00 Hej och välkomna

TEMA: OMSTÄLLNING

09.10 Digitalt först med användaren i fokus
Det nationella biblioteksprojektet ”Digitalt först med använ-
daren i fokus” – erfarenheter från tre år och sen då? 
Med Eleonor Grenholm, Digitalt först

09.40 Paus

09.50 Öppen diskussion: Dela och lär – omställning

10.20 Paus 
Vi har gemensam paus i mingelplattform.

TEMA: DET NYA NORMALA

10.40 Möten, evenemang och vägledning online – vad 
hände och vad blir nästa steg? 
Samtidsspaning och en blick in i framtiden med utgångs-
punkt från Stockholms stadsbiblioteks digitala svar på coro-
nakrisen. Med Åke Nygren, Stockholms stadsbibliotek.

11.10 Paus

11.15 Öppen diskussion: Dela och lär – det nya normala

11.45 Avslutning

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. 



Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
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Anmälan

Via nedan länk senast 12 augusti: 
Till anmälan

Du eller din institution måste vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket: 
Annika Winning 
annika.winning@umea.se 
070-254 45 22

Om expertnätverket

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliote-
kens digitala tjänster verkar för kunskapssprid-
ning och inspiration på området ny teknik/nya 
medier.

Problemställningar vi försöker identifiera hand-
lar om vad, hur och till vilka. Vår ambition är att 
identifiera nuvarande och nya tjänster som kan 
stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer 
i det moderna medie- och kommunikationssam-
hället. Vi är också intresserade av hur tillämpning-
en av digitala tjänster utvecklas.

Nätverket finns på bloggen Digibib.se, på Face-
book och på Twitter. I sociala medier använder 
nätverket hashtag #digibib.

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 möjlighe-
ter. 

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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