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Expertnätverket för 
för fängelsebibliotek
Expertnätverket för fängelsebibliotek i samarbete med  
Regionförening Södra Svealand bjuder in till en tvådagars 
nätverksträff.

Datum: 28–29 mars 2019
Tid: Ca 09.00–15.30 
Plats: Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås
Hitta hit!

Program torsdag 28 mars

10.00 Registrering

10.30 Välkommen!
Inledning och förutsättningar för dagen med Cajsa  
Broström, ordförande för Regionförening Södra Svealand 
och Expertnätverket för fängelsebibliotekarier inleder och 
hälsar välkomna.  

11.00 Biblioterapi – litteratur och berättelser för att förstå 
livet med Eva Bergstedt, frilansjournalist och föreläsare
Eva Bergstedt berättar om vad biblioterapi är, om aktuell 
forskning och lite historia. Hon ger även internationella 
utblickar och berättar om vad som händer inom området här 
och nu i Sverige.

12.00–13.15 Lunch

13.15 Biblioterapi i praktiken med Helena Broms 
Helena Broms bibliotekarie och föreläsare berättar om det 
biblioterapeutiska arbetssättet. Det enskilda samtalet och 
samtalet kring texter i grupp. 
 
”Biblioterapi är ett sätt att använda berättelser kreativt för 

att nå insikter om sej själv och andra.”  
– Helena Broms

14.30 Fika 

15.00 Avslutning med erfarenhetsutbyte/gruppdiskus-
sioner

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. 

http://www.karlsgatan2.se/besök/hitta-hit-9925257
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Program fredag 29 mars

Studiebesök på Salbergaanstalten 

09.00 Gemensam buss avgår till Salberga-
anstalten 
Fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte  
under bussresan.

10.00-14.00 Besök på Salbergaanstalten 
Gemensam lunch under besöket, men på egen 
bekostnad.

Ca 15.00 – Vi är tillbaka i Västerås.

Anmälan

Via nedan länk senast 15 mars: 
https://goo.gl/forms/pCiqXrX6uOtqR0xV2

Deltagare som skall med på studiebesöket till 
Salbergaanstalten, måste uppge personnummer vid 
anmälan. OBS! Ta med id-handling.

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).

Lunch och fika på torsdagen ingår för medlemmar 
i Svensk biblioteksförening. Lunch på Salberga-
anstalten intas gemensamt men på egen  
bekostnad.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Thomas Öhnell thomas.ohnell@kriminalvarden.se 
Erik Kilsberger erik.kilsberger@kriminalvarden.se

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar 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 möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
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 profes-
sionella 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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