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Välkommen till 
nätverksträff med 
NISSAG
Nätverket ämnar sammanföra ämnesbibliotekarier på 
högskole- och universitet, myndighetsbibliotek och spe-
cialbibliotek inom ämnena sociologi, socialt arbete och 
genusvetenskap. Nätverket är tänkt att fylla flera funktioner 
en av dem är att diskutera hur vi arbetar pedagogiskt mot 
forskare, studenter och andra målgrupper. 

Välkommen på nätverksträff!

Datum: Ons-tors 7 - 8 juni 2017
Tid: 11.30
Plats: Word Trade Center, Stockholm.
Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 (intill Cityterminalen
vid flygbussarna och Arlanda Express)
Lokal: Sydney

Program

Onsdag 7:e juni
11.30 - Lunch

12.30 - Socialtjänstens barn: utveckling, riskfaktorer,  
interventioner / Lars Brännström

13.30 - Tid för samtal

14.30 - Fika

15.00 - SBUs arbete med systematiska litteraturöversikter 
/ Agneta Brolund & Hanna Olofsson

16.30 - Avslutning av dagen 

18.00 - Middag och öl på Belgobaren

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 



World Trade Center D5
Box 70380
107 24 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
Fax: 08-545 132 31
info@biblioteksforeningen.org 
www.biblioteksforeningen.org 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

Torsdag 8:e juni
08.00 - Rapporter/presentationer

09.00 - Näthat - ett samhällsfenomen utforskat 
utifrån ett informationsvetenskapligt perspektiv 
/ Amalia Juneström

10.00 - Fika

10.30 - Avslutande diskussion

11.00 - Samling för avfärd till Tekniska 
högskolan

11.30 - Visning av KTHBs nya lärmiljöer

12.30 - Lunch på Restaurang Kokyo

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på
vår webbplats - 

Anmäl dig senast 12 maj 2017

Träffen är kostnadsfri. Glöm inte att anmäla
specialkost. Du måste vara enskild medlem i
Svensk biblioteksförening för att delta. 

Nätverksträffen arrangeras av Svensk bibli-
oteksförening och styrgruppen för expertnät-
verket för ämnesbibliotekarier inom socialt 
arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.

Kontaktperson för nätverket: Anna Pettersson, 
Linköpings universitetsbibliotek.

Välkomna!

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till
information, kunskap och kultur och som
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges
människor möjlighet att använda sin
demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala
och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se
en värld där alla människor har tillgång till
bibliotek i livets olika skeenden.

En pådrivare för bättre bibliotek

Svensk biblioteksförening driver på för 
angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi 
arbetar på våra medlemmars uppdrag för att 
öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och 
funktioner samt för att stärka bibliotekens 
förutsättningar och möjligheter.

Ett nav för engagemang och professionell
utveckling

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för
människor med engagemang i och intresse för
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De
främsta experterna på biblioteksverksamhet är
våra medlemmar och vi stödjer deras 
professionella utveckling genom rese-
stipendier,utvecklingsbidrag, möjlighet till 
internationellt utbyte, de ledande bransch- 
dagarna Biblioteksdagarna och genom vår  
tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk 
samlas landets främsta kompetens inom olika 
biblioteksområden.

Välkommen som medlem!

http://www.kokyo.se/
mailto:%20anna.pettersson%40liu.se?subject=

