
Berlínarferð SFA 
 
Flugið: 
5 nætur: 21.3. (06:10 frá KEF) - 26.3. (14: 20 til KEF) 
3 nætur: 21.3. (06:10 frá KEF) - 26.3. (14: 20 til KEF) 
 

Ferðaráð SFA: Rúllaðu sokkunum þétt upp og settu í skóna, þannig sparast 

hellings pláss (og skórnir falla ekki saman). 

 
Við skulum leggja mikið uppúr því að vera mætt stundvíslega í allar heimsóknir. 
Mælt er með að allir kaupi sér 5 daga lestarkort þannig að við þurfum sem 
minnst að standa í biðröðum. 
 

Dagskrá  
Þriðjudagur 21.3. 
06.10 Brottför frá Keflavík. Reyna að mæta 2 -2,5 tímum fyrir brottför. Hver og 
einn á að geta bókað sig inn. Reikna með að okkur sé úthlutað sætum á 
svipuðum stað í flugvélinni. 
14.20  Lendum í Berlín og þar mun rúta taka á móti okkur og flytja á hótelið. 
13.30 Koma á Hotel Leonardo Berlin Mitte. 
15.00 Höldum á Kantine “Berliner Ensemble“ Bertolt-Brecht-Platz 1, sem er í 
göngufæri frá hótelinu okkar. Hella  Klauser frá þýsku bókasafnasamtökunum 
flytur okkur erindi sem hún nefnir: ‚Library structures and present issues in 
Germany‘ 
16.00 Í framhaldi erindisins er blásið til aðalfundar SFA.  Veitingar á aðalfundi í 
boði samtakanna. Eftir fundinn er samneytiskvöldverður fyrir þá sem hafa yndi 
af berlínskri matargerð eða langar að kynnast henni frá fyrstu hendi.  
 
Miðvikudagur  22.3. 
10.00 Við hittum Florian Schwarz á Rosenthaler Straße 72a. "St. Oberholz am 
Rosenthaler Platz" hann mun fylgja okkur um bygginguna „Co-Working space 
Síðan forum við yfir í aðra byggingu þar sem þau eru með annað rými.  Þaðan 
liggur leiðin í Viðburða-svítuna þar sem við fáum fyrirlestur: “Co-working spaces 
and libraries” 
14.00 Frú Ursula Czerlinski sýnir okkur Ingeborg-Drewitz-Bibliothek; 
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf; Grunewaldstr. 3, og við fáum fyrirlestur 
um Bónussafnið í Berlín “Ten years of a library in a shopping center” 
 
 
 



Fimmtudagur 23.3. 
10.00 Birgit Schultz sýnir okkur Stadtbibliothek Philipp-Schäffer Brunnenstr. 
181.  
 
13.00 Hittum frú Tollkühn í andyri Grimm – Zentrum, Geschwister Scholl str. 1-
3 (nálægt  S-Station Friedrichstr). Frúin leiðir okkur til forstöðumannsins 
,Direktor Herr Degwitz : Grimme - Zentrum ; Humboldt Universität sem fræðir 
okkur um hugmyndafræði byggingarinnar og þarfir mismunandi notendahópa 
og sömuleiðis samþætting stafrænna miðla og fjölskylduvæns umhverfis  
 
15.30 Frú Martina Grün / AGB (America Gedenkbibliothek) Hittir okkur í andyri 
safnsins og við fáum leiðsögn um safnið og fræðslu um hugmyndina að 
byggingunni. 
 
Föstudagur  24.3 
Heimferð hjá hluta hópsins 
Rúta kl 09.15? 
 
10.00 Hittum frú  Gadasz-Merrill  í  Stadtbibliothek Berlin-Mitte: Schiller 
Bibliothek / BiKu 3 400;  Müllerstr. 149.  Leiðsögn. 
 
Föstudagur (eh) / Laugardagur 25.3 
Fólk kaupir sé aðgang að Leipzigmessunni á vefnum eða á staðnum. Ferðast 
fram og til baka með lest. Tekur um 90 mínútur. Ódýrara heldur en að bóka dýr 
hótel í L. á þessum tíma. 
 
Sunnudagur 26.3 – Heimferð   
Rútuferð  kl 09.15 á flugvöllinn 
 
 
 


