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Expertnätverket för, med 
och om nationella minorite-
ter och urfolket Samerna
Välkommen till vår första nätverksträff! 

Var med från början genom att delta i uppstartsträffen för 
expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och 
urfolket Samerna. Huvudfokus är att bekanta oss med var-
andra och att tillsammans diskutera förväntningar, mål och 
syfte med nätverket. Var är behoven som störst och hur kan 
vi verka för att främja utveckling inom området?

Datum: 2 december 2020
Tid: 09.00–12.00
Plats: digitalt, via Zoom    

Program 2 december

09.00 Välkomnande och inledning 
Frida Rönnbäck, Umeå, och Åsa-Maria Berg Levinsson, 
Borås, hälsar välkomna till träffen.

09.10 Presentation 
Vi presenterar oss för varandra i mindre grupper.

09.20 Förväntningar på nätverket 
Vi pratar i smågrupper om vilka förväntningar vi har på nät-
verket, utifrån personlig, arbetsplatsrelaterad, regional och 
nationell horisont.

09.35 Återsamling

09.45 Nationella minoriteter och budgetpropositionen 
för 2021 
Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket, om de satsningar 
som aviserats.

09.55 Paus

10.10 Syfte med nätverket 
Vi pratar i mindre grupper om nätverkets syfte.

-->

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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10.20 Återsamling och val av styrgrupp
Vi pratar tillsammans om syfte för nätverket, och 
utser en styrgrupp.

10.30 Nätverkets mål 
Vi pratar i mindre grupper om nätverkets mål.

10.50 Återsamling 
Vi återsamlas och grupperar nätverkets mål.

11.10 Paus

11.15 Läsambassadören 2019–2021 
Cecilia Brisander, Kulturrådet, presenterar Bagir 
Kwiek, den nya läsambassadören vars främsta 
fokus är minoriteten romer.

11.35 Läsappen Bläddra 
Kungliga biblioteket har under 2019 och 2020 ar-
betat med utveckling av en läsapp på samiska och 
romani chib. Lovisa Karlsson Kjellin från Kung-
liga biblioteket berättar. 
Läs mer om appen: https://www.kb.se/lasapp

11.45-12.00 Avslutning 

Anmälan

Anmälan sker via nedan länk senast 25 november:
Till anmälan

Möteslänk skickas till anmälda deltagare någon 
dag före träffen.

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

Välkommen!

Kontaktperson:
Peter Björkman, peter.bjorkman@rvn.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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