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Kandiderar till/Running for: Biblioteksnämndsledamot.                                                                                    
 
Namn/name: Matilda Schwartz 
    
  
Födelsedatum/date of birth: 11 juli 1998 
     
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 
Våren 2019/Spring 2019 
 
Studiemeriter/Study credits: 
Studerat Konstvetenskap A här i Uppsala samt i samband med 
italienskastudier i Florens, Italien. 
Studerar för tillfället till sjuksköterska. 
 
Nationsmeriter/nation credits: 
Lördagsfikavärd, recentionsutskottsledamot, recentiorsvärd. 
 
Min största styrka/My biggest strenght: 
Jag tar aldrig mig själv på för stort allvar, har skinn på näsan och är ganska snäll.  
 
Min största svaghet/My greatest weakness: 
Läser långsamt. 
 
Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 
Ända sedan jag var liten har konst och litteratur varit centrala teman i mitt liv. Jag har format bokcirklar 

med vänner, deltagit i novelltävlingar (men inte vunnit en enda gång) och studerat konst i såväl Uppsala 

som Florens. And the list goes on…  

    Ändå läser jag till sjuksköterska som inte har någonting med finkultur att göra, men jag längtar in i ett 

annat rum, ett som inte är vitt och stinker klorin. Jag längtar in i ett knarrigt och mörkt rum med en tjock 

dimma av tentaångest – Stavenowska husets rum.  

    I nuläget pluggar jag där så ofta jag kan, jag smeker väggarna, doftar på böckerna, skrapar tuggummin 

från bordsbenen. Jag brukar sitta i hörnet av Södertäljerummet, eftersom jag har bäst koll därifrån. Om 

någon harklar för högt springer jag fram, fräser: Knip igen. Oftast gör de som jag säger, kniper alltså. Det 

är nämligen viktigt att visa hänsyn till alla som är där för att studera i lugn och ro, annars får de med mig 

att göra. 

    Att få bli en del av biblioteksnämndens gemenskap hade varit en dröm som går i uppfyllelse, jag fyller 

nämligen år snart och tycker att jag förtjänar det. 
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Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I 
am elected 
Mitt mål är att bidra med fortsatt god stämning i biblioteksnämnden och utveckla nya idéer och lösningar 

när det gäller. Jag hade självklart gärna ordnat med fler aktiviteter som vi kan göra tillsammans! 
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