Vad letar chefen efter? Om
hur du får uppmärksamhet
och väcker nyfikenhet vid
rekrytering.
Välkommen på nätverksträff!
Välkomna till Expertnätverket för studerande och nya bibliotekariers första nätverksträff! Vi kommer att få lyssna på
föreläsningar med Maria Klingemo, karriärcoach på fackförbundet DIK och Daniel Forsman, chef på Stockholms
stadsbibliotek. Vi kommer också att utbyta erfarenheter och
diskutera möjligheter och utmaningar med att studera till
bibliotekarie eller att vara ny på arbetsmarknaden.
Datum: 26 april 2019
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler, Oxtorgsgränd 2,
Stockholm.

Program 26 april
10.00–10.30 Välkomna till nätverket, presentationsrunda
10.30–11.15 Föreläsning med Maria Klingemo, karriärcoach på fackförbundet DIK

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, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

11.15–11.45 Fika
11.45–12.30 Introduktion till Open Space och
Workshop 1
12.30–13.30 Lunch
Under dagens workshops väljer deltagarna tre av följande
fyra teman som de sedan roterar mellan:
• Vanliga frågor på arbetsintervjun: rollspel.
• Vad kan jag lyfta fram istället för erfarenhet? Fördelar med
att vara ny och/eller ung på arbetsmarknaden.
• Hur blir man specialist? Din egen kompetensutveckling.
• Erfarenheter av utmaningar med att studera eller vara ny
bibliotekarie.

www.biblioteksforeningen.se

13.30–14.00 Workshop 2

Svensk biblioteksförening

14.00–14.45 Föreläsning med Daniel Forsman,
chef på Stockholms stadsbibliotek

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.

14.45–15.15 Fika
15.15–15.45 Workshop 3
15.45–16.00 Avrundning

Anmälan
Via nedan länk senast 19 april:
https://goo.gl/forms/fXsGour4GD5cuS6D3
Max 40 deltagare, först till kvarn.
Fika och lunch ingår.
Deltagare måste vara enskilda medlemmar i
Svensk biblioteksförening.
Kontaktperson:
Karin Lundin, karin.lundin@mau.se
Välkomna!

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 resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom
olika biblioteksområden.
Välkommen som medlem!

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

