
Tipsa bis!
Spännande saker på ditt bibliotek, kommu-
nala kulturpolitiska frågor, fenomen som 
borde diskuteras inom biblioteksvärlden, 
eller något helt annat.Tipsa gärna oss om 
sådant du tycker att vi borde ta upp i bis! 
Hör av dig till tidskriftenbis@gmail.com.

I vanliga fall brukar bis utkomma 
med två höstnummer. I år har vi valt 
att slå ihop dessa två till ett fullspäckat 
dubbelnummer. Detta nummer kommer 
att dyka upp i era brevlådor i slutet 
av december fyllt av artiklar, essäer, 
och skönlitterära inslag om aktuella 
biblioteks- och kulturfrågor – som alltid 
ur ett kritiskt vänsterperspektiv. Numret 
bjuder också som vanligt på rikligt med 
originalillustrationer.
Det fi nns fortfarande utrymme för 
ytterligare bidrag, så har du något på lut, 
tveka inte att höra av dig till redaktionen 
(tidskriftenbis@gmail.com).
Sensommarhälsningar från redaktionen! 
Ellen, Martin, Stellan, Charlotte, Elin och 
Linus

PS. Har du betalt till och med nummer 3 
kommer du få dubbelnumret. Men kom 
ihåg att förnya din prenumeration!

Vill du medverka i bis?
Sedan starten har bis diskuterat och debatterat biblio-
teks-,  samhälls- och kulturfrågor ur ett vänster-
perspektiv. De senaste åren har vi behandlat ämnen 
som till exempel arbetsmiljö, antirasism och inter-
nationell solidaritet. 

Redaktionen välkomnar bidrag från alla biblioteks-
kontexter, både i och utanför Sverige. Vi tar gärna 
emot artiklar, essäer och debattinlägg, men också 
recensioner, kortare skönlitterära texter och bilder. 

Skicka ditt bidrag eller din idé till tidskriftenbis@
gmail.com. Vill du titta på tidigare nummer, besök 
gärna arkivet med tidigare nummer på https://
foreningenbis.com/las-bispa-natet/gamla-nummer-
av-bis/.

Vill du vara med i 
redaktionen? Nu söker vi 
fl er redaktionsmedlemmar
Har du intresse för biblioteks-, samhälls- och kultur-
frågor? Vill du vara med och påverka innehållet i bis? 

Redaktionen planerar, omvärldsbevakar, samlar in 
material och håller kontakten med skribenter och illus-
tratörer. Arbetet är kreativt, roligt och omväxlande, 
med möjlighet att fokusera på olika delar av den redak-
tionella processen. Det fi nns goda möjligheter att själv 
bidra med text eller bild och att fungera som en länk 
mellan tidskriften och potentiella skribenter, illustra-
törer eller intervjupersoner. 

Arbetet i redaktionsgruppen sker löpande med viss 
koncentration till tiden kring manusstopp. Merparten 
av redaktionsmötena sker via nätet, men vi försöker 
också träff as några gånger per år. Däremellan sker 
kommunikationen via mail. 

Vill du vara med? Skriv till oss (tidskriftenbis@
gmail.com) och berätta lite om dig själv, dina erfaren-
heter och på vilket sätt du skulle vilja delta i tidskrifts-
arbetet.

Hej medlemmar och 

prenumeranter!



Röda Linas refl ektioner är ett stående inslag i 
bis. Läs fortsättningen på hennes funderingar 
kring farmors mors Emmas litteraturintresse 
på vår webbsida: https://foreningenbis.com/


