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”Det är sent på jorden
när det gäller MIK”
Katti Hoflin lyfter bibliotekens
roll i arbetet för ökad medie- och
informationskunnighet.
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TORSDAG
26 SEPTEMBER KL 17:00
PRISAT VARE SKOLBIBLIOTEKET!
Så samverkar skolbibliotekarier och
lärare framgångsrikt för elevers ökade
medie- och informationskunnighet.
Prisutdelning till Årets skolbibliotek i samarbete
med Nationella Skolbiblioteksgruppen.
Prisutdelare: energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman.

Bli
inspirerad
till MIK på
biblioteket!
Välkommen till
spännande seminarier
och workshops
om MIK på
bibliotek.

FREDAG
27 SEPTEMBER KL 10:00
EN SVENSK TIGER?
I stunder av stress är vi mottagliga för desinformation och
påverkan. Hur förbereder vi oss för att under svåra förhållanden
hålla huvudet kallt? De svenska biblioteken rustar var och en med
medie- och informationskunnighet. Willy Silberstein leder ett
samtal med försvarspolitiker och Svensk biblioteksförenings
generalsekreterare Karin Linder.

På den
gemensamma
MIK-ytan under temat
Med(ie)vetenhet anordnar
vi också sex inspirerande
workshops – håll utkik!
Besök oss gärna i vår monter D01:09
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Ledare

Att mötas kring läsning,
bildning och demokrati
Med uppdrag att skapa förutsättningar för alla
medborgare att delta i samhället på demokratiska
grunder, utgör biblioteken samhällets nav. Bibliotekariens roll är oerhört viktig i främjandet av informations- och kunskapsförmedling och bildning.
Särskilt för de människor som saknar möjlighet och
medel att själva skapa förutsättningar för ett aktivt
deltagande. Mot bakgrund av detta är det inget
tvivel om att bibliotekarier är en av Bokmässans
absolut viktigaste besöksgrupper. Hur rustar vi då
medborgare men också oss själva i egenskap av
bibliotekarier? Vilka redskap behövs? Vilka idéer,
tankegångar och färdigheter behöver vi odla för att
förstå oss själva, varandra och omvärlden?
Litteraturen har genom historien utgjort en
kraftfull katalysator för samhällskritik, bildning
och därmed förändring. Fängslade författare och
journalister världen över vittnar om denna kraft.
Det fria ordet, förmågan till kritiskt tänkande och
att ansvarsfullt värdera information är förutsättningar vi i vår del av världen tar mer eller mindre
för givet. Varför är det då så självklart? En anledning är tidens tand. Många av oss minns inte något
annat. En annan avgörande anledning är skolan –
och biblioteken. Båda grogrunder för förmågan till
kritiskt tänkande och hur vi ansvarsfullt värderar
information.

om jämställdhet, med avstamp i hundraårsjubileet
för allmän och lika rösträtt i Sverige. Här lyfts
röster som annars inte hörs och inspirerar oss att
hålla frågan levande.
Sydkorea är ett land med stark ekonomisk och
teknisk utveckling. Under de senaste åren har
den sydkoreanska kulturen uppmärksammats
i Sverige genom E-sport, K-pop, och film. Landets
utbildningssystem har väckt ett stort internationellt intresse.
Vi hoppas att du och dina kollegor genom årets
temasatsningar får uppleva möten med författare,
kollegor och idéer som skapar ilningar i själ och
intellekt. Vi kan inte nog betona hur viktig du
som bibliotekarie är – för samhället, demokratins
fortlevnad och inte minst för oss på Bokmässan. Det är tillsammans med er, vi utforskar och
formar ett relevant lärande om bibliotekens roll
nu – och framåt. Ett lärande som skapar värde ute
i samhället.
Varmt välkomna till årets Bokmässa!
Annica Andersson
Ansvarig för skola och bibliotek
Bokmässan

Bokmässan 2019, vår nya satsning Rum för
bibliotek, seminarieprogrammet och tema
satsningarna kommer att spegla dessa frågor. Att
förstå nyhets- och informationsflöden utgör själva
kärnan i det demokratiska samtalet. MIK-begreppet
kommer djupgående att diskuteras och praktiskt
utforskas, både i programmet och på området
Medievetenhet.
Behovet av Jämställdhet är en av vår tids stora
rättvisefrågor. Temasatsningen vitaliserar samtalet
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Rum för bibliotek
Delaktighet, digitalisering och demokrati
genomsyrar seminarierna i årets nyhet – Rum för
bibliotek. Här följer ett axplock. Håll utkik efter
tid och plats på bokmassan.se!

Bibliotek och demokrati
– hur ser det ut?
Folkbiblioteken ska kunna
erbjuda alla grupper något och
fungera som en demokratisk
motor i det lokala samhället.
Fungerar biblioteken så idag?

Hur säkrar vi en trygg miljö
på biblioteken?
De senaste åren har rapporter om
skadegörelse, hotfulla situationer
och våld på biblioteken duggat
tätt. Hur säkrar vi en trygg miljö
på biblioteken?

Bibliotekshögskolan i Borås
Bibliotekshögskolan i Borås bjuder in till seminarier som har sin
utgångspunkt i ökad delaktighet,
digitalisering och bibliotekariens
roll – aktivist eller tjänsteman,
det är frågan.

Arr: Författarförbundets biblioteksråd

Arr: DIK

Arr: Bibliotekshögskolan i Borås.

MIK och nyanlända
Vad krävs för att bli en kunnig användare av media och
nyheter när du är ny i Sverige
och vad finns för möjligheter att
bidra med sitt eget perspektiv
i informationsflödet?

Interaktion, integritet, i dentitet
– bibliotekens nav för digital
kompetens
Folkbiblioteken ska enligt lag
”verka för att öka kunskapen
om hur informationsteknik kan
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i
kulturlivet”. Hur kan biblioteken
folkbilda i de här frågorna på
bästa sätt?

Författaren och biblioteket
Kärlekshistorien mellan författare och bibliotek kan se olika
ut, och ibland blir det fnurror på
tråden. En annorlunda vinkel
på en berättelse om bibliotekets
betydelse.

Arr: VGR/Kultur i väst

Prisat vare skolbiblioteket
Det är tydligt att bibliotekarier bidrar till elevers lärande
med informationsvetenskaplig
kunskap. Men hur får man samverkan att fungera i praktiken
för elevens bästa? Seminariet
avslutas med prisutdelning
Årets skolbibliotek.
Arr: Svensk biblioteksförening

En svensk tiger?
Hur rustar vi oss för att under
svåra och trängda förhållanden
hålla huvudet kallt och använda
förmågor som källkritik och
källtillit? Hur kan biblioteken
rusta var och en med medie- och
informationskunnighet?
Arr: Svensk biblioteksförening
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Arr: VGR/Kultur i väst

Allas allmänna och lika läsrätt?
Lärare och skolbibliotekarie
diskuterar vikten av att tillgodose allas rätt att läsa på det språk
och det format som hen behöver.
Arr: Myndigheten för tillgängliga medier
MTM

Arr: Kulturrådet

Biblioteken gör det möjligt
oavsett …
Digital teknik innebär att nya
krav ställs på bibliotekens verksamhet. Vilka metoder fungerar
för att nå hela vägen till läsarna?
Arr: Myndigheten för tillgängliga medier
MTM

Hela Bokmässans seminarie
program presenteras den 28 maj.

!

Bildningsstipendiet
Bokmässan delar ut ett stipendium till en person eller
organisation som med bildning som verktyg arbetar
för att främja kunskapsutveckling som syftar till
ett demokratiskt och jämställt samhälle. Nominera din
kandidat 29 maj – 7 juli på www.bokmassan.se.
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”Bibliotekarierna är
demokratins krigare”
I år satsar Västra Götalandsregionen stort på medie- och
informationskunnighet. Katti Hoflin tar frågan in på
Bokmässan för att öka medievetenheten.
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Vilken roll spelar biblioteken och bibliotekarierna för medie- och informationskunniga medborgare och därmed demokratins fortlevnad?
– Biblioteken är samhällets viktigaste och bästa
mötesplats! Där har vi alla möjlighet till bildning,
frihet och integritet – utan kostnad och i lugn och
ro. Bibliotekarierna är demokratins krigare, de är
blodomloppet i samhället som håller utvecklingen
vid liv! Deras roll är helt avgörande, särskilt i vår
tid. De är den yrkeskår med mest gedigen utbildning i att söka och avgöra vad som är sant och
inte. Biblioteken och bibliotekarierna är samhällets
bästa investering. Därför stärker vi nu bibliotekens
roll i regionen genom att skapa strukturer och
förutsättningar för att knyta ihop samverkan och
öka tillgängligheten. Vi jobbar utifrån en ny strategi och plan med fokus på läsfrämjande insatser,
digital kompetens, det livslånga lärandet samt att
synliggöra detta och sprida goda exempel.
Varför är det viktigt för Västra Götalands
regionen att sätta strålkastarljuset på medieoch informationskunnighet här och nu?
– Detta är ju ingen ny fråga i samhället,
i biblioteksvärlden är den ständigt närvarande
eftersom det ligger i bibliotekens DNA. Då är det
snarare så att betydelsen och konsekvensen av
kunskaper kring MIK, eller brist på sådana, nu
blivit tydliga och begripliga för fler. Behovet av en
bredare MIK-kompetens har länge legat slum
rande och nu vaknat med full kraft i och med ökad
polarisering, manipulation av fakta och digitaliseringens kraftfulla utveckling. MIK handlar om att
öka motståndskraften hos befolkningen. Därför är
det en angelägen fråga för alla, för regionen, för
Sverige och för hela världen!
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Katti Hoflin, kulturchef
Västra Götalandsregionen.
Tidigare stadsbibliotekarie på
Stockholms stadsbiblioteket.

Vad gör ni på Bokmässan i år?
– Vi är stolt samarbetspartner kring temat Medievetenhet där vi ska fokusera på frågor kring medieoch informationskunnighet. Vi upplever ett otroligt
intresse för de frågorna nu och läget har aldrig varit
bättre för att skapa en nationell strategi för de här
frågorna. Det är jätteviktigt att vi arbetar tillsammans med frågan, på statlig, regional och kommunal nivå, och vi hoppas på ett enda stort ”Yes, nu
gör vi det” när mässan är över. Jag upplever att vi
är väl rustade för att på allvar ta upp kampen mot
desinformation, propaganda och näthat för att bli
fullfjädrade medieborgare! I samarbete med Unesco
arrangerar vi dagarna innan Bokmässan en stor
världskonferens kring de här frågorna, så vi räknar
med internationell draghjälp också! Temasatsningen görs tillsammans med Statens medieråd, Svensk
biblioteksförening, Lärarförbundet, UR och Det
demokratiska samtalet. Samverkan är viktigt.
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GULDKORN
PÅ BOKMÄSSAN
Det innovativa och det etablerade går hand i hand
på Bokmässan. Berättandet är den gemensamma
brännpunkten och kraften, oavsett form! Här följer
sju spännande scener och mötesplatser väl värda
ett besök på årets Bokmässa:

BIBLIOTEKS- &
BERÄTTARSCENEN
Kultur i Västs scen för bibliotek och berättande. Ett fullspäckat fyradagars program där
torsdag och fredag ägnas åt biblioteksfrågor och
biblioteksutveckling ur flera olika perspektiv. På
lördag och söndag står mötet med berättelsen,
litteraturen, författarna och samtalen i fokus.

MÖTESPLATS M EDIEVETENHET
Mötesplats Medievetenhet handlar om att utforska och lära mer om medie- och informations
kunnighet. I D-hallen möter du experterna som
gemensamt kraftsamlar genom att bjuda in
till diskussion och workshops kring begreppet
medie- och informationskunnighet (MIK).

FANTASTIKSCENEN
På Fantastikscenen hittar du fantasy och science
fiction i alla dess former. En plats för böcker, spel
och kultur med författare, illustratörer, utövare,
eldsjälar, bibliotekarier, lärare och forskare.
Utforska nya fantastiska världar, samt fantastikens roll i vår egen värld.

BOOTCAMP I E-SPORT
& DIGITALA SPEL
Under Bokmässan 2019 hittar bokmässebesökarna
ett diskussionsforum kring digitala spel, som
grundar sig i en schysst nätkultur. En unik mötesplats för alla som är intresserade av digital kultur,
spel, lärande och inte minst ett av de största
intresseområden bland barn och unga idag.
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YOUTH AGENDA FORUM
Youth Agenda Forum är en endagskonferens
om medie- och informationskunnighet – MIK.
Dagen utformas och leds av unga vuxna, 18–30
år, från olika delar av världen som studerar t ex
informationsvetenskap, media, journalistik, biblioteksvetenskap, samhällsutveckling, eller som bara
är intresserade av att diskutera frågor kopplade till MIK. Youth Agenda Forum är en del av
UNESCO:s Globala MIK konferens (24/9–26/9)
och kommer hållas på Bokmässan 26 september.

GLOBALA TORGET
Globala Torget (f d Internationella torget) utgörs
av 40 organisationer som arbetar med globala
utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Här
finns också en scen med program under hela
mässan. Scenprogrammet sätter fokus på fram
tidens globala utmaningar.

RUM FÖR POESI OCH
ÖVERSÄTTNING
Möt poeter och översättare i Rum för Poesi och
Översättning! En lugn oas i mässvimlet torsdag–
lördag, där du får ta del av poesiuppläsningar
varvat med program om översättandets ädla
konst. Kom och njut! Rum för poesi och översättning arrangeras av Bokmässan i samarbete
med Rámus förlag, Akademin Valand, Författar
förbundets översättarsektion, Översättarcentrum,
Tolk och översättarinstitutet vid Stockholms
universitet samt Kulturrådet.
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Svensk biblioteksförening
speglar vår tids verklighet
Medie- och informationskunnighet är en av bibliotekens kärnuppgifter.
Årets temasatsning Medievetenhet stärker bibliotekens viktiga roll på
Bokmässan. Svensk biblioteksförening är en av arrangörerna.
Hur skapar ni intresse för bibliotekarier på
årets bokmässa?
– Vi har två större seminarier som visar skol- och
folkbibliotekens betydelse för ökad medie- och
informationskunnighet, MIK. På den gemensamma
ytan för satsningen Medievetenhet kommer vi att
ha flera workshops, som visar vad biblioteken gör
och som också är tänkta att inspirera bibliotekarier
till hur de kan arbeta på hemmaplan. I vår monter
kommer besökaren att kunna hämta en rykande
färsk rapport ”Uppdrag MIK – en lägesrapport”
som ger en bild av både forskningsläget inom
biblioteks- och informationsvetenskap, inom ämnet
MIK, och vad som faktiskt sker ute på biblioteksgolven, säger Jenny Nilsson, utredare på Svensk
biblioteksförening.

Varför är ni medarrangörer till temat
Medievetenhet?
– Även om Unesco definierade samlings
begreppet MIK så sent som 2011 har biblioteken
sedan länge uppmärksammat dess innehåll. I definitionen inkluderas ett antal färdigheter medborgare behöver för att aktivt kunna utöva demokratiska
rättigheter i dagens digitala samhälle. Till dessa
färdigheter räknas förmågan att kunna söka, finna,
kritiskt granska och använda information för
olika syften och i olika sammanhang. Det här är
färdigheter och kompetenser som är bibliotekens
kärnuppgifter. Föreningens närvaro på Bokmässan
syftar dels till att synliggöra bibliotekens betydelse
för ökad MIK för beslutsfattare och media samt att
ge medlemmar en möjlighet till fortbildning.

LETA LIKA
RÄTTIGHETER

I samarbete med Bokmässan har vi på
West Pride gömt något som vi annars
alltid försöker lyfta fram. 30 stycken
böcker som på ett eller annat sätt
symboliserar årets tema: jämställdhet.
Håll ögonen öppna och var med i vår
Book Hunt så har du chans att vinna
två seminariekort till Bokmässan 26-29
september. Väl där, ses vi i vår monter!

Med fokus på biblioteksutveckling

D02:09
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UPPLEV
BOKMÄSSAN
FULLT UT!
Delta i årets största bildnings- och litteratur
upplevelse. Skräddarsy ditt bokmässebesök och få
boka tidigt-rabatt. Guldkortet är för dig som vill ha
tillgång till hela upplevelsen på Bokmässan.

GULDKORTET
Inför Bokmässan 2019 lanserar vi Guldkortet, ett
4-dagarskort med många förmåner och erbjudanden!
Entré till Bokmässans alla dagar ingår i kortet.
Läs mer om Guldkortet på www.bokmassan.se
Boka tidigt-pris: 2 680 kr ex moms
Gäller t. o. m. 24 juni 2019
Ordinarie pris: 2 880 kr ex moms
Som medlem i Svensk biblioteksförening har du 20 % rabatt
på Guldkortet. Beställ på www.biblioteksforeningen.se

Hela seminarieprogrammet inklusive Rum för bibliotek presenteras den 28 maj.
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