BiS står för Bibliotek i Samhälle. Vi är en
socialistisk biblioteksförening som verkar
för att utveckla biblioteken och samhället
i en mer progressiv riktning.
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– stödja yttrandefriheten och ge tillgång
till information som grund för
kunskap, opinionsbildning och
samhällskritik
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– arbeta uppsökande, läsfrämjande och
vägledande med särskilt fokus på dem
som riskerar att hamna på fel sida om
den växande informationsklyftan
– aktivt erbjuda information, kultur
och litteratur som utgör komplement
och alternativ till det kommersiellt
gångbara.

Vad gör BiS?
– Ger ut Sveriges enda radikala bibliotekstidskrift, bis
– Arrangerar seminarier, debatter och
diskussioner kring aktuella ämnen

Är du vänster? Tycker du att våra frågor
är viktiga? Vill du träffa likasinnade och
engagera dig i kampen för en rättvisare värld? Gå med i BiS eller skaffa en
prenumeration på tidskriften bis!
Fyll i formuläret på http://foreningenbis.
com/tidskriften-bis/. Medlemskap i BiS
gäller i ett år och inkluderar prenumeration på tidskriften bis (fyra nummer).
Ordinarie medlemskap: 250 kr. Medlemskap för
student, pensionär eller person utan full inkomst:
160 kr. Stödmedlemskap: 500 kr. Endast prenumeration: 160 kr. Institutioner samt prenumerationer
utlandet: 300 kr.
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