Expertnätverket för
företagsservice på
bibliotek
Välkommen på nätverksträff!

Omstart för Expertnätverket för företagsservice på bibliotek. Vi får lyssna på Erik Enqvist, patentingenjör på PRV
och som träffar många små- och nyföretagare. Han kommer
bland annat att prata om varumärkesskydd och hur viktigt
det är för företagare.
En punkt kommer också att vara diskussion om vilka frågor
och tjänster nätverket ska lyfta fram och driva, samt tid för
erfarenhetsutbyte. En styrgrupp på 2–3 personer som tillsammans med kontaktpersonen planerar nätverksträffarna ska
också utses.
Datum: 17 november 2020
Tid: 13.00–16.00
Plats: Digitalt möte via Teams. Möteslänk skickas till anmälda deltagare någon dag före träffen.

Program 17 november
13.00–13.10 Välkomna!
JanOle Nordgaard, bibliotekarie och kontaktperson för nätverket.

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, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

13.10–13.25 Inledning
Måns Marklund, Biblioteks- och enhetschef på PRV
13.25–14.45 Föreläsning om varumärkesskydd
Erik Enqvist, patentingenjör på PRV.
14.45–15.00 Paus/fika
15.00–15.45 Diskussion
Vi diskuterar bland annat vilka frågor expertnätverket ska
driva, och utser styrgrupp.
15.45–16.00 Avslutning
-->
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Anmälan

Svensk biblioteksförening

Via nedan länk senast 12 november:
Anmälningsformulär

Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till
information, kunskap och kultur och som inspirerar 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.

Du eller din institution måste vara medlem i
Svensk biblioteksförening.
Välkommen!
Kontaktpersoner:
JanOle Nordgaard JanOle.Nordgaard@prv.se
Telefon 08-782 26 64 alternativt 072-596 96 64

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 möjligheter.
Ett nav för engagemang och professionell utveckling
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 professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom
olika biblioteksområden.
Välkommen som medlem!
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