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Välkommen på  
nätverksträff med  
Expertnätverket  
NISSAG
Nätverket ämnar sammanföra ämnesbibliotekarier på 
högskole- och universitet, myndighetsbibliotek och special-
bibliotek inom ämnena sociologi, socialt arbete och genus-
vetenskap.  

Datum: 3 – 4 juni 2019
Tid: Dag 1: 13.00–17.00 Dag 2: 08.30–12.00
Plats: Dag 1: Ersta Sköndal Bräcke Högskola , Herbert 
Widmans väg 12.  
Hitta hit – lättaste sättet att komma dit kommunalt är att 
ta buss 188 från Gullmarsplan. Vid den tiden på dagen går 
bussarna var 20:e minut och resan tar ca 10 minuter. 12.32 
bussen borde vara lagom för att hinna till kl. 13. 
Gå av vid hållplatsen Stora Sköndal (andra hållplatsen efter 
Sköndals centrum). Gå över gatan och gå in genom ”grin-
den”. Ta vägen åt höger, gå nerför en backe och du ser ett 
äldre trähus. Till höger om detta finns Ersta Sköndal Bräcke 
högskola. Gå in genom huvudentrén i hörnet. Vi ska hålla i 
till i en undervisningssal som heter Mandela som ligger till 
vänster om entrén.
I trähuset från 1600-talet som ligger bredvid högskolebygg-
naden finns ett café som serverar enklare maträtter. Det finns 
också en pub och en Thairestaurang i Sköndals centrum. 
 Dag 2: Svensk biblioteksförenings kansli. Oxtorgsgränd 2, 
Stockholm.

Program dag 1: måndag 3 juni

13.00 Socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke – 
prefekt Martin Börjeson inleder

13.30 Biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke 
 
14.15 Forskning på ESHB och Centrum för civilsamhäl-
lesforskning 

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

15.00 Fika

15.30 Stora Sköndal - historik och nuläge 

16:15 Rundvandring på området samt  
biblioteksvisning 

17:00 Dagen avslutas, och de som vill är  
välkomna till Ciccio’s på Östermalm där vi äter 
middag klockan 19:00.

Program dag 2: tisdag 4 juni 
OBS! Vi kommer att vara i Svensk 
biblioteksförenings lokaler.

08:30 Vad händer just nu inom Svensk biblio-
teksförening – Katarina Wiberg
 
09:00 Flex-sal på Campus Norrköpings biblio-
tek – Erika Crabo 

09:30 Renoveringen av Universitetsbiblioteket 
vid Luleå tekniska universitet: Nya arbetssätt 
och ALC-klassrum – Nina Hult 
  
10:00 Fika 

10:30 Lärare om undervisning i informations-
kompetens – Anna Pettersson

11:00 Fortes verksamhet – Thomas Jacobsson, 
forskningssekreterare Forte 

12:45 Sammanfattande diskussion - alla 

12:00 Gemensam lunch (frivilligt, ange i anmä-
lan)

Anmälan

Via nedan länk senast 27 maj: 
https://forms.gle/oXHW5HDJoFftSWbR6

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!
Kontaktpersoner för nätverket:
Anna Pettersson – anna.pettersson@ch.lu.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 möjlig-
heter. 

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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