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Nätverksträff med Expert-
nätverket för studerande 
och nya bibliotekarier
Välkommen på nätverksträff!

Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier bjuder 
in till vår andra nätverksträff. Under dagen kommer vi bland 
annat att lära oss om övergången mellan studier och arbete, 
arbetsvillkor och LinkedIn.   

Datum: 9 december 2019
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Stadsbiblioteket Göteborg, Rum: Snickarboa.

Program 9 december

10:00-10:30 Välkomnande och presentationsrunda

10:30-11:15 ”När, var och hur blir man bibliotekarie?”, 
föreläsning om relationen mellan studier och arbetsliv ur 
blivande och nya bibliotekariers perspektiv med Jenny Lind-
berg, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap på 
Högskolan i Borås.

11:15-11:45 Fika

11:45-12:30 Fail camp – workshop där vi delar med oss 
och lär av våra misstag 

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:15 ”Arbetsmarknad och framtiden för  
biblioteksyrket”,  
föreläsning med Per Johansson, ombudsman på  
fackförbundet DiK.

14:15-14:45 Fika

14:45-15:45 LinkedIn-workshop med Elisabeth Karlsson, 
karriärcoach på fackförbundet DiK

15:45-16:00 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. 
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Anmälan

Via nedan länk senast 2 december:
https://forms.gle/3d7c1hiNSQTAVQwe9

Max 30 deltagare, först till kvarn.

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Kontaktperson:  
För nätverket:  
Karin Lundin, karin.lundin@mau.se
För träffen: 
Emil Johansson, emiloskarjohansson@gmail.com

Välkomna!

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 männ-
iskor har tillgång till bibliotek i livets olika skeen-
den. 

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  
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 professio-
nella utveckling genom resestipendier, utvecklings-
bidrag, 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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