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Barn Bibliotek Webb
Varmt välkommen på nätverksträff med Expertnätverket Barn 
Bibliotek Webb, BBW!

Denna gång har vi bjudit in två barnwebbar, Sveriges Radios barn-
webb och biblo.dk,  för att lära oss av hur de jobbar och tänker. 
Dessutom har vi bjudit in Erik Fichtelius som sitter med i arbets-
gruppen kring den nationella biblioteksstrategin. Bibblix – som 
vi ju fi ck en dragning om på förra nätverksträffen – är nu igång. 
Katrineholm kommer och berättar hur de arbetat hittills.
Förbered frågor till dem alla!

Datum: Måndag 21 november 2016 
Tid:  08.30 - 15.30
Plats:  World Trade Center, Stockholm (ligger vid Citytermi-

nalen där fl ygbussarna och Arlanda Express fi nns).
Lokal:  Sydney

Program

8.30 – 9.00 Samling och kaffebuffé

9.00 – 10.00 Bibblix och erfarenheter av att använda appen, 
främst på skolbibliotek. Katrineholmsperspektivet.

10.00 – 10.15 Diskussion kring det vi hört och en bensträckare.

10.15 – 11.00  Den nationella biblioteksstrategin och det digitala 
läsfrämjandet. Besök av Erik Fichtelius, Arbetsgruppen för en 
nationell biblioteksstrategi.

11.15 – 11.30 Diskussion kring det vi hört.

11.30 – 12.15 Lunch. 

12.15 – 13.00 Sveriges Radios barnwebb
Kristina Perez, projektledare för Sveriges Radios barnwebb, Radio-
apan och Radioapans knattekanal. 

13.00 – 14.30 Palles Gavebod blev biblo.dk
Klaus Støvring, redaktør på Biblo, berättar om tankarna bakom 
och hur man arbetar nu, om blandningen av sociala medietekni-
ker med tekniken bakom biblioteksdatabaserna ekonomi och den 
politiska kampen för att driva igenom projektet nationellt.

14.30 Kaffe med kakbuffé.

14.45 – 15.30 Summering av det vi hört under dagen. 
• Diskussion kring hur kan vi locka fl er till nätverket och mötena.
• Vad tycker ni om att ha nästa möte (2018) ihop med Nätverket 

för barnbiblioteksverksamhet? Bra/dåligt?

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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Anmälan

Anmäl dig senast måndag 7 november till: 
info@biblioteksforeningen.org. 
Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är kostnadsfri. 
Lunch och fi ka ingår.
Deltagarantalet är begränsat, anmäl dig i tid!

Nätverksträffen arrangeras av Svensk Biblioteksföre-
ning och styrgruppen för Expertnätverket Barn Bib-
liotek Webb. Du måste vara enskild medlem i före-
ningen för att delta i nätverket. Medlemsavgiften kan 
betalas av din arbetsgivare. 

Information om nätverket och hur du anmäler dig till 
expertnätverket fi nns här: http://www.biblioteksfore-
ningen.org/om/natverk/

Styrgruppen för expertnätverket:
Åsa Andersson, Bibliotekmitt.se/Östersunds bibliotek
Katarina Dorbell, Barnensbibliotek.se/Kultur i Väst
Ingrid Källström, legimus.se/MTM
Regine Nordström, Polarbibblo.se/Norrbottens Läns-
bibliotek
Åsa Zetterström, Minabibliotek.se/Umeå stadsbibliotek

Välkomna! 
Katarina Dorbell och styrgruppen för 
Expertnätverket BBW

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till infor-
mation, kunskap och kultur och som inspirerar till att 
ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att an-
vända 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 bib-
liotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlem-
mars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens 
uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliote-
kens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland 
annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning 
och fi nansiering och genom att sprida kunskap om 
bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel 
genom faktamaterial, undersökningar och rapporter 
samt genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka 
den biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen 
ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av 
forskningsansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell utveckling

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för männ-
iskor med engagemang i och intresse för att förklara, 
utveckla och agera för bibliotek. De främsta experter-
na på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och vi 
stödjer deras professionella utveckling genom resesti-
pendier, utvecklingsbidrag, 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!
Som medlem får du bland många andra förmåner möj-
lighet att delta i våra expertnätverk. Fyll i medlemsan-
sökan på vår webbplats. 


