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Allmänt 
Föreningens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters 
synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och 
vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras 
kvalitet. Föreningen är partipolitiskt obunden. 
 
Hemsida: www.tidskriftscentralen.fi 
Facebook: www.facebook.com/Tidskriftscentralen 
 
Kulturverksamhet 
Föreningen har sedan år 2011 ordnat en tidskriftstävling. De första åren ordnades tävlingen varje 
år och sedan år 2014 vartannat år. Tävlingen ordnas igen under år 2020. Ett delsyfte med 
tävlingen är att öka kännedomen om finlandssvenska tidskrifter och finlandssvensk kultur och 
främja intresset för det svenska språket. Vinnaren i tävlingen nomineras till den nordiska 
kulturtidskriftstävlingen. År 2018 valde journalisten Magnus Londen tidskriften Kontur till 
prisvinnaren. 
 
Föreningen ordnar paneldebatten "Demokrati kräver pressfrihet" i Helsingfors i oktober med 
journalisten Anna-Lena Laurén, Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke och utrikesminister 
Pekka Haavisto. Redaktören Anna Remmets är debattens moderator. Demokratin och hela vårt 
allmänna välstånd kräver pressfrihet. Utan oberoende och riktiga journalister finns det inte heller 
någon information att lita på. Då är det slut med all frihet. 
 
I oktober ordnar vi även en fortsättning på debatten om kulturfinansiering, identitet och 
betydelsen av mångfald med bland andra Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung och 
Tidskriftscentralens ordförande Mio Lindman. 
 
Tillsammans med Kritikbyrån/Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker rf (IFFF) vill vi 
ordna en paneldebatt kring kulturkritikens ställning i Helsingfors och Åbo. 
 
Kulturella och litterära programinslag kan ordnas i samband med olika evenemang och på olika 
orter beroende på medlemstidskrifternas behov och evenemangets art. Diskussioner kring olika 
frågor som berör kulturtidskrifterna kan också ordnas. 
 
Synlighet, spridning och marknadsföring 
Vi deltar synligt bland annat i: 

• Umeå internationella litteraturfestival 12–14 mars 2020 
• Mariehamns litteraturdagar 19–22 mars 2020 
• Göteborgs bokmässa 24–27 september 2020 
• Åbo bokmässa 2–4 oktober 2020 
• Helsingfors bokmässa 22–25 oktober 2020 
• Köpenhamns bokmässa Bogforum 30 oktober–1 november 2020 
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Syftet med Tidskriftscentralens deltagande i bokmässor och festivaler är synlighet, spridning och 
samarbete. Den svenska marknaden har stor potential för våra kulturtidskrifter och närvaro vid 
Göteborgs bokmässa är viktig för synlighet och spridning. I samband med bokmässorna i 
Göteborg, Helsingfors och Köpenhamn samarbetar vi med bland andra Nätverkstan Kultur AB från 
Sverige. Bokmässor och litterära evenemang erbjuder utmärkta och unika möjligheter till 
reportage, författarintervjuer och recensioner för våra medlemstidskrifter. 
 
Tillsammans med Kulttuuri-, Mielipide- ja Tiedelehtien liitto Kultti ry upprätthåller vi ett 
tidskriftsgalleri på Kabelfabriken i Helsingfors. I Vasa har vi också ett eget tidskriftsgalleri i 
hantverkarbyn på Brändö Företagscentrum. Tidskriftsgalleriet är en permanent utställning av 
Tidskriftscentralens medlemstidskrifter. I galleriet kan man läsa gratis det senaste numret av 
tidskrifterna. 
 
Fortbildning 
Föreningen satsar på fortbildning genom att stöda medlemstidskrifternas deltagande i olika 
seminarier, program, kurser och annan fortbildning. Stödet kan även användas för deltagande i 
bokmässor ifall syftet är att ta del av seminarier och program som utvecklar redaktörskapet. 
 
Samarbete kring registersystem 
En del medlemstidskrifter har behov av ett bättre system för sitt prenumerationsregister och i 
slutet av maj 2018 trädde också en ny dataskyddslag i kraft. Vi vill därför erbjuda våra 
medlemstidskrifter ett samarbete kring registersystemet FloMembers och bistå våra 
medlemstidskrifter med information om vad den nya lagen innebär vid hanteringen av 
prenumerationsregister. 
 
Intressebevakning 
Föreningen samarbetar med Tidskriftsprojektet, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti 
ry, Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF), Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK), Norsk 
Tidsskriftforening och Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter (FDK) för att stärka tidskrifternas 
ställning. Vi strävar också till att bevaka och påverka utvecklingen av understöden till tidskrifterna. 
Vi informerar våra medlemstidskrifter om olika understöd som kan ansökas för utgivningen och 
andra projekt. 


