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Annan finansiering

Medel för projektet har även sökts hos:

Utöver det belopp som söks hos KB, har för detta 
projekt beviljats bidrag med:

Bidragsgivare:

Sammanfattande beskrivning

Kungliga biblioteket 
Enheten för nationell bibliotekssamverkan, Avdelningen för publik verksamhet  
Box 5039, 102 41 Stockholm.  
Besöksadress: Humlegården 
  
Ansökan skickas som e-post inkl. eventuella bilagor till: Kerstin Olsson kerstin.olsson@kb.se 
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