
Vi på Biblioteksutveckling Sörmland vill vara en schysst samarbetspart som 
sätter människan i centrum. Med satsningen Hållbara bibblan höjer vi 
tillsammans med bibliotekspersonal och olika experter blicken, och utforskar 
med avstamp i Agenda 2030 och de globala målen bibliotekets roll, lärande 
och brännande frågor om vår framtid. För vi vill vara med och lägga 
pusselbitarna som skapar ett jämlikt Sörmland. Därför arbetar vi för att 
möjliggöra en biblioteksutveckling som bygger på medskapande, transparens 
och mänskliga rättigheter. Delar av vårt arbete om bibliotekens lärande kring 
Agenda 2030 har fått spridningsbidrag av Kungliga biblioteket. 
#HållbaraBibblan 

 

- Vi har skapat inspirationspodden Hållbara bibblan som handlar om 
biblioteksutveckling och Agenda 2030. I fyra avsnitt möter Terese Raymond, 
pedagog och utbildningsproducent med fokus på digital inkludering, och Kjell 
Eriksson, radio- och tv-personlighet, intressanta gäster för att diskutera det 
lokala i det globala från ett biblioteksperspektiv. Finns där poddar 
finns!  https://soundcloud.com/biblioteksutveckling 

 

- Ett urval av material och exempel på hur det går att arbeta med Agenda 
2030 på bibliotek och genom biblioteksutveckling har vi samlat på en digital 
anslagstavla. Innehållet fokuserar på MIK, medie- och informationskunnighet i 
relation till bibliotekens uppdrag och de globala målen samt arbete med 
biblioteksplan. Work in progress! 
https://padlet.com/biblioteksutveckling/bibliotekochagenda2030 

 

 - Vi arrangerade ett MIK-jam Agenda 2030, som är ett kreativt evenemang 
där människor tillsammans designar för demokratiutveckling. MIK-jam är en 
metod för verksamhetsutveckling med särskilt fokus på medie- och 
informationskunnighet. I MIK-jam Agenda 2030 arbetade vi med fyra teman 
som alla var knutna till de globala målen. Teman var Design för delaktighet på 
internet, Kommunikation för en hållbar värld, Öppna data i en hållbar stad, och 
Bibliotekens i en cirkulär ekonomi. https://www.mikjam.se/jams/agenda2030 

 

- Projekt hbtqi på Wikipedia och en Wikimedian in Residence är exempel på 
hur vi arbetar ett strategiskt med att genomföra Agenda 2030 genom lokal 
biblioteksutveckling som bidrar till ett mer jämlikt internet globalt. 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_HBTQI och 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WiR_Region_S%C3%B6rmland 


