Äppelhyllan – var får jag fatt
på material?
Välkomna till träff med Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för bibliotek med Äppelhylla
Datum: Torsdag 15 december, 2016
Tid:
09.30 - 16.00
Plats:
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 alt.
Kungsbron 1, Stockholm (intill Cityterminalen vid
ﬂygbussarna och Arlanda Express)
Lokal: Atlanta

Program
09.30 Fika
10.00 Välkommen – kort genomgång av dagen
Anna Fahlbeck
10.15 Erfarenhetsutbyte i smågrupper
11.15-12.00 Äppelhyllan på barnens bibliotek
Katarina Dorbell och Anna Fahlbeck
12.00-13.00 Lunch

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.

13.00-14.15 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Om olika funktionsnedsättningar och hur man kan tänka
vid val av material och litteratur.
Frida Karlsson och Karin Albertz, SPSM
14.15 MTM, BTJ, SPSM, Landskrona Vision och Nypon Förlag
Förlagen visar upp sig och presenterar sin utgivning.
15.00 Fika och gå runt bland förlagen.
15.40 Diskussion i mindre grupper – vad ska vi ta upp
nästa gång?
16.00 Avslut

www.biblioteksforeningen.org

Anmälan
Anmäl dig senast torsdag 24 november till:
info@biblioteksforeningen.org.
Dagen är kostnadsfri. Lunch och ﬁka ingår.
Glöm inte att anmäla specialkost.
Du måste vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening för att delta.
Om du har något som du vill rapportera eller
berätta från din verksamhet kan du anmäla det
till: Anna Fahlbeck, anna.fahlbeck@linkoping.se,
kontaktperson för Expertnätverket för bibliotek
med Äppelhyllor

World Trade Center D5
Box 70380
107 24 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
Fax: 08-545 132 31
info@biblioteksforeningen.org
www.biblioteksforeningen.org
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

Välkomna!

Svensk biblioteksförening
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.
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. Det gör vi bland annat genom att verka
för ändamålsenlig lagstiftning och ﬁnansiering
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
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. För
att underlätta erfarenhetsbaserad utveckling
underhåller vi en särskild uppsatsdatabas och
uppmärksammar aktuell kunskap genom ”Månadens uppsats” och genom en årlig forskardag.
Välkommen som medlem!
Som medlem får du bland många andra förmåner möjlighet att delta i våra expertnätverk. Fyll i
medlemsansökan på vår webbplats.

