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

Vårens nätverksträff har tema inspiration. Bibliotekarieyrket 
är ett varierat yrke som bjuder på många spännande möjlig-
heter, och den här dagen vill vi uppmärksamma några av alla 
vägar vi kan gå som bibliotekarier. Vi bjuder på ett blandat 
program med gäster som berättar om sina olika arbetslivser-
farenheter och en lite skrytig workshop.  

Datum: 17 april 2020
Tid: 09.00–16.00
Plats: Via Zoom

Program 17 april

09.00–09.30 Introduktion och presentationsrunda

09.30–10.15 Success Camp
Förra gången delade vi med oss av våra egna misslyckanden i 
Fail Camp – denna gången gör vi det motsatta i en workshop 
där vi berättar om något tillfälle under våra studier eller 
arbetsliv som blev riktigt bra.

10.15–10.45 Fikapaus

10.45–11.30 Internationella jobbmöjligheter
Karolina Andersdotter, bibliotekarie på Uppsala universitets-
bibliotek och forskningsassistent på Stockholms universitet, 
berättar om sina erfarenheter av att jobba utomlands.

11.30–12.00 Utlandspraktik
Karin Lundin, Malmö universitetsbibliotek, och Malin 
Barkelind, Uppsala universitetsbibliotek, från styrgruppen 
berättar om sina utlandspraktiker under bibliotekarieutbild-
ningen.

12.00–13.00 Lunchpaus

13.00–13.45 Presentation av Orkanenbiblioteket  
Annsofie Olsson, bibliotekarie på Malmö universitetsbiblio-
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bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
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tek, presenterar lärmiljön på Orkanenbiblioteket 
och Forskarnas galleri.

13.45–14.30 Ovanliga biblioteksjobb
Bengt Lorentzon, arkivredaktör på SVT Arkiv, 
berättar om sitt jobb.

14.30–15.00 Fikapaus

15.00–15.45 Ovanliga biblioteksjobb 
Martina Åkerman, biblioteksassistent på Häktet 
Malmö, berättar om sitt jobb.

15.45–16.00 Avslutning

Anmälan

Via nedan länk senast 13 april: 
Anmälningsformulär

Max 25 deltagare, först till kvarn.

Du, eller din institution, måste vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Kontaktperson:  
Karin Lundin, karin.lundin@mau.se
Telefon 070-305 21 29 

Välkommen!

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! 

https://forms.gle/VT5ZQbQuDbgX7fi16

