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Expertnätverket för service 
till studenter med läs- och 
skrivnedsättning
Varmt välkommen att delta i första mötet med Svensk  
biblioteksförenings expertnätverk för service till studenter 
med läs- och skrivnedsättning på högskola och universitet. 

Datum: Onsdag 14 november 2018  
Tid: 13.00–16.00  
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2,  
Stockholm. 

Program 14 november

13:00 Välkommen och presentation av nätverket

13.30 – 14.30 Öppen dialog. 
”Hur man ska lära sig att kommunicera sina egna behov och 
ta sitt eget ansvar?”  Om studenter med läs och skrivsvårig-
heter med Elena Salazar. 
Elena Salazar är universitetsadjunkt vid Språk och kommu-
nikation vid KTH. 
Hennes huvuduppdrag på KTH har varit planering och  
utveckling av olika kurser i spanska. Utöver det har hon 
medverkat i de pedagogiska utbildningar som KTH sam-
ordnar för adjunkter, doktorander och forskare. Där har hon 
hållit föreläsningar om undervisnings- och socialisations-
processer och lärande, samt gruppers och individers olika 
förutsättningar med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dys-
lexi. Hon har även medverkat i seminarier om studieteknik 
för studenter med olika funktionsnedsättningar.

14:15 Fika

14:45 Årets IFLA konferens och om Library Services to  
People with Special Needs Section (IFLA)

15:15 Workshop  
Framtid – vilka frågor ska expertnätverket arbeta med? 

16:00 Avslutning

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. 



Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
www.biblioteksforeningen.se 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

För de som kan och vill har vi en gemensam  
afterwork efter mötet på en pub i närheten på 
egen bekostnad. Om du vill följa med ange det i 
anmälan så bokar vi bord.

Anmälan

Via nedan länk senast 31 oktober: 
https://goo.gl/forms/4s2px8cvobi7CY882

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Lenita Brodin Berggren, lenitabb@kth.se

 

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som ins- 
pirerar till att ta del av det. Därmed ges män-
niskor 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 möjlig-
heter. 

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 profe-
ssionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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